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Implementasi DCS (Distributed Control System)
Sebagai Pengontrol Suhu Pada Proses Pemanasan Air
Dengan Metode MPC (Model Predictive Control)
Mahgarita Tri Kurniawati , Tarmukan , Muhammad Rifa’i
Abstrak — Implementasi DCS sebagai pengontrol suhu pada

proses pemanasan air dengan metode MPC pada laboratorium
sistem kendali proses bertujuan untuk memprediksi output
proses selama rentang waktu tertentu dengan meminimalisasi
fungsi objek, dengan memanfaatkan HMI yang berfungsi
untuk melakukan tugas monitoring pada sistem water heat
control.Pengujian yang dilakukan pada pengimplementasian
DCS sebagai pengontrol suhu air menggunakan metode MPC
ini adalah pengujian sistem dengan beberapa variasi nilai
setting point yang diberikan. Berdasarkan hasil pengujian
sistem yang dilakukan, menunjukkan bahwa proses
implementasi metode kontrol MPC yang terdapat dalam
perangkat DCS pada sistem water heat control telah berhasil
dilakukan. Sistem dapat mempertahankan suhu air dalam
tangki sesuai dengan nilai setting point yang diberikan dengan
rata-rata maximum overshoot sebesar 1,92%. Dengan
demikian, alat ini dapat digunakan sebagai bahan
pembelajaran tentang simulasi water heat control dan
penggunaan metode MPC dalam DCS oleh mahasiswa Teknik
Elektronika, Politeknik Negeri Malang.
Kata kunci : Water Heat Control , MPC , DCS .
I. PENDAHULUAN

P

erkembangan teknologi di dunia industry begitu
cepat . Salah satu bidang yang terus mengalami
kemajuan adalah bidang otomatis industri
Berkembnagnya system otomatis bertujuan untuk
menjamin kualitas produk yang dihasilkan, mengurangi waktu
produksi dan mengurangi biaya tenaga kerja manusia,
sehingga tuntutan proses produksi lebih efisien dan cepat
untuk dicapai.
Salah satu sistem otomasi industri yang terus mengalami
perkembangan adalah sistem kontrol. Saat ini sedang marak
digunakan sistem kontrol DCS (Distributed Control System)
dan SCADA (Supervisory Control and Data Aqcuisition) yang
pada umumnya memanfaatkan PLC (Programmable Logic
Control) sebagai kontrolnya (Chrisyanto Eko Nugroho, 2015).
Mahgarita Tri Kurniawati adalah mahasiswa D4 Teknik Elektronika
Politeknik Negeri Malang , email : mahgaritatrik@gmail.com
Tarmukan dan Muhammad Rifa’i adalah dosen Jurusan Teknik Elektro
Politeknik Negeri Malang

DCS (Distributed Control System) merupakan sebuah
sistem kontrol yang berorientasi untuk membuat suatu sistem
pengendali yang terdistribusi dan terintegrasi. Penggunaan
sistem kontrol DCS memiliki banyak keuntungan, terutama di
dunia industri, diantaranya adalah pengawasan proses yang
dapat dimonitor dan dikontrol melalui komputer.
Pada alat water heat control pengontrolan dilakukan oleh
DCS (Distributed Control System) dengan metode MPC
(Model Predictive Control). MPC (Model Predictive Control)
adalah metode aljabar linier untuk memprediksi sinyal urutan
manipulasi variabel kontrol. Setelah hasil manipulasi
diperkirakan, kontroler kemudian dapat dilanjutkan dengan
sinyal yang akan memberikan hasil sesuai yang diinginkan.
Sehingga, MPC merupakan sebuah pengendali berbasis model
yang mampu memprediksi output proses selama rentang
waktu tertentu (horizon) dengan meminimalisasi fungsi
objektif. Alasan dipilihnya metode MPC ini karena mampu
memberikan respon pengendalian yang cukup baik . Selain itu,
metode MPC dapat mengatasi permasalahan yang ada pada
sistem multivariable.

II. TINJAUAN PUSTAKA
Pada perancangan alat water heat control ini
menggunakan DCS SIEMENS PCS7 sebagai kontroller utama
dengan Metode MPC (Model Predictive Control) dan
beberapa komponen pendukung agar sistem dapat berjalan
dengan baik. Komponen pendukung yang dibutuhkan pada
alat ini diantaranya adalah sensor suhu PT100, heater sebagai
elemen pemanas air, sensor level untuk mendeteksi level air
(high/ low), serta solenoid valve. Berikut adalah penjelasan
dari beberapa komponen dan instrument pendukung yang
digunakan dalam perancangan alat water heat control:
2.1 DCS (Distributed Control System) Siemens SIMATIC
PCS7
DCS (Distributed Control System) adalah suatu
pengembangan sistem kontrol dengan menggunakan komputer
dan alat elektronik lainnya agar didapat suatu pengontrol loop
sistem lebih terpadu dan dapat dilakukan oleh semua orang
dengan cepat dan mudah. DCS juga merupakan suatu jaringan
komputer kontrol yang dikembangkan untuk
tujuan
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monitoring dan pengontrolan proses variabel pada proses
industri.
Penggunaan dari DCS Siemens Simatic PCS7 yaitu
sebagai sistem kontrol proses dari sebuah plant yang
umumnya ada di industri. Karena didesain dalam bentuk
modular, sistem kontrol dapat digunakan secara fleksibel yang
dapat disesuaikan dengan perubahan/ pembaruan. Hal ini
memungkinkan adanya perluasan dan penambahan fasilitas
dan fitur baru.
Siemens Simatic PCS7 dapat membentuk sebuah
sistem kontrol apabila berbagai komponen modular telah
disusun dan digabungkan. Adapun komponen-komponen
tersebut diantaranya adalah:
 PS (Power Supply)
 CPU (Central Processing Unit)
 CP (Communication Processor)
 Analog/ Digital Input dan Output

Adapun bentuk augmented model didefinisikan sebagai
persamaan 5.

Gambar 1 Modul Siemens Simatic PCS7
2.2 Metode Kontrol MPC (Model Predictive Control)
MPC (Model Predictive Control) atau sistem kendali
prediktif termasuk dalam konsep perancangan pengendali
berbasis model proses, dimana model proses digunakan secara
eksplisit untuk merancang pengendali dengan cara
meminimumkan suatu fungsi kriteria. MPC (Model Predictive
Control) merupakan suatu metode kontrol yang dapat
digunakan untuk menghitung trayektori dari sinyal kontrol u
(manipulated
variable)
yang
akan
datang
guna
mengoptimalkan perilaku yang akan datang (future behavior)
pada sinyal output y pada sebuah plant berdasarkan pada nilai
pengukuran saat ini dan prediksi dari nilai output yang akan
datang. Objektif dari kontroler MPC adalah untuk menentukan
nilai sinyal kontrol (sequence of control moves), sehingga nilai
output yang diprediksi akan mendekati nilai setpoint dengan
optimal.
Sistem MPC (Model Predictive Control) didesain
berdasarkan oleh model matematika dari plant. Model plant
yang akan digunakan untuk desain sistem kontrol dirubah
menjadi model state space yang diperlukan agar dapat
digunakan untuk memprediksi respon kedepan yang
diwakilkan oleh variabel saat ini. Plant merupakan sistem
single input dan single output yang dapat dideskripsikan
sebagai berikut:
xm (k +1) = Amxm(k) + Bmu(k)
y(k) = Cmxm(k)
dimana u adalah variabel manipulasi, y adalah variabel ouput
dan xm adalah variabel state. Dikarenakan prinsip dari
receding horizon kontrol, dimana state saat ini dibutuhkan
untuk menghitung prediksi kontrol. Untuk dapat menerapkan
kontroler MPC pada suatu plant, kita perlu mengubah bentuk
state space (persamaan 2) menjadi bentuk augmented model.
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dimana
disebut dengan matriks augmented yang akan digunakan untuk
desain dari predictive control. Setelah didapat persamaan state
space (persamaan 2), maka sebelum menentukan predicted
output (F), tentukan keluaran masa depan pengontrol sebagai
berikut:
dimana Nc merupakan horizon kontrol
menunjukkan keadaan masa depan, yaitu:

yang
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di mana Np adalah horizon prediksi yang menentukan jumlah
keadaan masa depan yang ingin dihitung. Secara umum x(k i +
m|ki) disebut keadaan masa depan pada saat ki +m diprediksi
pada saat ki dan berdasarkan keadaan sistem yang diberikan
x(ki). Sehingga untuk state space model, perhitungan state
dimasa depan dapat dilakukan dengan perhitungan di bawah
ini:
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Persamaan output atau predicted output (F) menjadi:
(5)

dimana matriks F, ϕ, dan ∆𝑈 dapat diformulasikan sebagai
berikut:
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Nc merupakan nilai control horizon, yaitu jumlah langkah
kontrol berkelanjutan yang diterapkan dan diprediksi oleh
kontroler MPC dalam sebuah sample time. Selain itu, variabel
output terprediksi dapat diperkirakan dan diprediksi dalam
jumlah sampel Np (Nm), dimana Np (Nm) merupakan nilai
prediction horizon. Sebagai catatan, nilai Nc harus lebih kecil
atau sama dengan nilai Np (Nm). Proses prediksi berjalan
selama satu horizon yang telah ditentukan (N).
Setelah didapat nilai predicted output (F) sesuai langkah di
atas, selanjutnya yaitu pengoptimalan (optimization) fungsi
objektif pada kontroler MPC, dapat dicari dengan persamaan:
̅

̅

̅

(

)

dimana Q dan R adalah matriks pembobot. Kedua matriks
diagonal ini digunakan untuk mengatur (tuning) suatu loop
tertutup dari sebuah sistem agar kinerja kontrol dapat bekerja
sesuai yang diinginkan.
Untuk mencari nilai optimal dari U (output) dapat dilakukan
dengan meminimalkan nilai fungsi dari J, yaitu menghitung
turunan pertama dari J terhadap U.
(

)

(
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[
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:

dimana r(ki) adalah nilai vector dari set point.
Maka, nilai akhir dari U dapat ditentukan dengan persamaan
berikut:
(

Gambar 3 Sensor RTD PT100 (3 wire)
2.4 Heater
Heater adalah suatu elemen pemanas yang dapat
digunakan untuk menaikkan suhu suatu material. Pada alat ini
menggunakan water heater element yaitu suatu elemen
pemanas yang dapat menaikkan suhu air yang ada
disekitarnya. Sumber panas yang dihasilkan oleh elemen ini
bersumber dari kawat ataupun pita bertahanan listrik tinggi
(resistance wire) biasanya bahan yang digunakan adalah
kawat niklin atau nikel yang digulung menyerupai bentuk
spiral dan dimasukkan dalam pipa sebagai pelindung,
kemudian dialiri arus listrik pada kedua ujungnya dan dilapisi
oleh isolator listrik yang mampu meneruskan panas dengan
baik dan aman digunakan.

.(7)

Kondisi yang diharapkan untuk nilai J minimal pada
persamaan 7 adalah sama dengan 0. Dengan asumsi bahwa
(ϕTϕ + R)-1 diketahui, maka U dapat dicari melalui persamaan
8.

dengan nilai
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)

(9)

Dari persamaan-persamaan yang telah dijabarkan di atas,
maka akan diketahui langkah-langkah MPC dalam merespon
sebuah sistem dalam suatu loop tertutup.
Berikut ilustrasi dari proses kontrol prediksi:

Gambar 4 Water Heater Element
2.5 Liquid Water High Low Level Sensor
Sensor Liquid Water High Low Level Stainless Steel
merupakan sebuah sensor level yang dapat mendeteksi 2
keadaan air, yaitu saat high dan low. Saklar penampung adalah
alat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan air tersebut.
Pada sensor ini, kedua saklar (untuk high dan low) tersebut
berada di dalam sebuah pelindung stainless yang biasa disebut
ball (double ball). Prinsip kerja dari sensor ini ialah, ketika
ball menyentuh sebuah piringan pembatas high atau low, maka
saklar ini akan memberikan kontak secara magnetik. Saat ball
menyentuh piringan atas, maka saklar off dan saat ball
menyentuh piringan bawah, maka saklar akan on.

Gambar 5 Liquid Water High Low Level Sensor

Gambar 2 Ilustrasi Proses Kontrol Prediksi
2.3 Sensor Suhu PT100
RTD (Resistance Thermal Detector) adalah salah satu dari
beberapa jenis sensor suhu yang sering digunakan. RTD
dibuat dari bahan kawat tahan korosi, kawat tersebut dililitkan
pada bahan keramik isolator. PT100 terbuat dari logam
platinum, oleh karenanya namanya diawali dengan “PT”.
Disebut PT100 karena sensor ini dikalibrasi saat suhu 0°C
berada pada nilai resistansi 100 ohm.

2.6 Solenoid Valve
Solenoid valve adalah elemen kontrol yang paling
sering digunakan dalam suatu aliran fluida. Tugas dari
solenoid valve adalah untuk shut-off, release, mengalirkan
atau mencampurkan fluida. Solenoid valve ini bekerja secara
electromechanically, dimana solenoid ini mempunyai
kumparan (coil) sebagai penggeraknya. Ketika kumparan
tersebut mendapatkan supply tegangan AC atau DC (sesuai
spesifikasi), maka kumparan tersebut akan berubah menjadi
medan magnet, sehingga akan menggerakkan piston
(plunger) yang ada di dalamnya.
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Gambar 6 Solenoid Valve
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Perancangan sistem ini meliputi spesifikasi alat, diagram
blok sistem, cara kerja sistem, gambar rancangan alat, dan
konfigurasi software pada SIMATIC PCS 7.

Gambar 7 Diagram Blok Sistem
3.3 Diagram Proses
Storage Tank

3.1 Spesifikasi Alat

LT

LIC

Dalam pembuatan sistem kontrol pemanasan air (water
heat control system) harus dilakukan perancangan alat terlebih
dahulu. Hal ini agar desain antar komponen dan mekanik
sesuai. Berikut spesifikasi mekanik dari alat:
3.2 Spesifikasi Mekanik
a. Dimensi Tangki
 Luas Alas
 Tinggi
 Tebal
 Bahan
b. Dimensi Papan
 Panjang
 Lebar
 Bahan

Heat Control Tank

TIC

TT

: (10 x 20) cm
: 24 cm
: 1 cm
: Akrilik
: 100 cm
: 80 cm
: Plat Platina dan Besi

3.2 Diagram Blok Sistem
Pada sistem water heat control secara umum
menggunakan beberapa instrumen kontrol dan komponen
yang saling terkoneksi untuk melakukan komunikasi secara
sequential. Pemahaman koneksi antar instrumen dan
komponen yang terjadi tersebut akan digambarkan dalam
sebuah diagram blok sistem agar dapat dipahami dengan
mudah. Berikut diagram blok sistem:

Gambar 8 P&ID Water Heat Control System
Dalam perancangan P&ID terdapat beberapa instrumen yang
berkaiatan dengan sistem water heat control, diantaranya
adalah storage tank, heat control tank, LIC (Level Indicator
and Controller), LT (Level Transmitter), TIC (Temperature
Indicator and Controller), dan TT (Temperature Transmitter).
3.4 Perencanaan Sistem Kontrol
Perencanaan sistem kontrol pada water heat control adalah
sebagai berikut :

Pengendali
Set Point

e

+

Plant
MV

Kontroller
MPC

Water Heat
Control System

CV

Sensor
Gambar 9 Diagram Blok Kontrol
Masukan set point yang kemudian masuk ke fungsi
summing tersebut didapat dari masukan nilai pada HMI. Nilai
set point tersebut menjadi nilai acuan kontroller MPC untuk
dibandingkan dengan nilai output yang didapat saat ini. Nilai
dari hasil kontrol MPC disebut MV (Manipulated Variable),
yaitu nilai prediksi yang secara optimal akan menghasilkan
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output mendekati set point. Output yang dihasilkan saat ini
disebut CV (Control Variable) yang kemudian diumpan balik
untuk mengetahui nilai error agar dapat diperbaiki oleh
kontrol MPC kembali dan menghasilkan MV yang baru.

untuk mengisi tangki pemanas apabila sensor level
mendeteksi air dalam tangki pemanas dalam keadaan low
level. Sedangkan tangki pemanas merupakan tangki tempat
terjadinya pemanasan air dimana pemanasannya akan
dikontrol oleh DCS (Distributed Control System)
menggunakan metode MPC (Model Predictive Control).

3.5 Perancangan Metode Kontrol
Perencanaan metode kontrol MPC yang akan digunakan
pada water heat control adalah seperti berikut:
Cost
Function Constraint

Set Point
w(t)

Future
Error

MPC
u (t)

Optimizer
+

-

Water Heat
Control System

y (t)
Output

Future
Input
Predicted
Output

Prediction
Model

Gambar 10 Diagram Blok Metode Kontrol
Nilai set point yang dimasukkan akan menjadi acuan
kontroler dalam bekerja. Set point tersebut akan dibandingkan
dengan nilai output (y) yang telah diprediksi (predicted
output). Nilai predicted output akan mengacu pada set point
yang kemudian akan menghasilkan future error dan kontroler
MPC akan melakukan optimizer kembali dengan
meminimalkan nilai cost function. Dari proses optimizer yang
dilakukan oleh kontroler MPC, kontroler akan menghasilkan
u(t) atau future manipulated variable yang akan menjadi
masukan masa depan (future input) pada proses prediction
model selama rentang waktu tertentu (satu horizon). Sehingga,
kontroler akan menghasilkan predicted output yang baru dan
mendekati nilai set point yang diinginkan.
3.6 Perancangan Alat
3.6.1 Perancangan Mekanik
Pada perancangan ini menggambarkan keseluruhan
mekanik dari alat water heat control system yang dibuat.
Desain mekanik akan digambarkan seperti pada gambar di
bawah ini:

3.6.2Perancangan Wiring DCS Siemens Simatic PCS7
Kontrol utama yang digunakan dalam water heat
control system ini adalah DCS SIEMENS SIMATIC
PCS7. Sistem kontrol ini digunakan untuk mengontrol
suhu dan level pada water heat control system. Data yang
dapat diterima oleh DCS adalah berupa arus dan tegangan
dengan range tertentu. Pada alat water heat control system
ini digunakan data berupa tegangan dengan range 1-5 volt.
Data dari sensor level akan langsung masuk ke digital
input pada DCS, sedangkan data sensor suhu masuk ke
analog input yang sebelumnya telah dikondisikan sesuai
range 1-5 VDC.
3.6.3 Perancangan Konfigurasi Network
Perancangan konfigurasi network ini dilakukan untuk
membuat jaringan komunikasi antara kontroller DCS
Siemens Simatic PCS7 dan ES (Engineering Station) atau
dapat dikatakan komunikasi antara OS (Operation Station)
dengan ES (Engineering Station). Dengan demikian
seluruh data pada ES dapat di-download ke kontroller
Siemens Simatic PCS7. Pada alat ini, OS dan ES berada
pada komputer dan koneksi yang sama ke kontroller.
Berikut konfigurasi yang harus dilakukan melalui program
Simatic Manager agar OS dan ES dapat berkomunikasi
dengan baik:
Tabel 1 Address dari setiap Komponen
No

1.

Komponen
Set

PG/PC

Interface

Address Modul
Intel(R) 82579LM Gigabit
Network Conection

2.

User Application

SW V6.3

3.

IE General

SW V7.1

4.

PS 407 10A

6ES7 407-0KR02-0AA0

5.

CPU 416-2

6ES7 416-2XN05-0AB0

6.

CP 443-1

6ES7 443-1EX20-0XE0

7.

Digital Input

6ES7 321-1BL00-0AA0

8.

Digital Output

6ES7 322-1HH01-0AA0

9.

Analog Input

6ES7 331-7NF00-0AB0

10

Analog Output

6ES7 332-SHF00-0AB0

Gambar 11 Perancangan Keseluruhan Alat
Secara umum, perancangan dari alat water heat
control system ini terdiri dari dua buah tangki, yaitu tangki
penyimpan air (storage tank) dan tangki pemanas (water
heat tank). Tangki penyimpan air berfungsi sebagai tempat
penyimpanan air yang nantinya air tersebut digunakan

3.6.4 Perancangan Konfigurasi Hardware DCS Siemens
Simatic PCS7
Konfigurasi hardware ini perlu dilakukan untuk
mensinkronisasi antara pengaturan pada software dengan
hardware yang dipakai. Jika pada konfigurasi ini tidak
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dengan software dari pemrograman yang dipakai (Simatic
Manager). Kofigurasi hardware yang dilakukan Config AS
(Automation System).
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 Pemakaian Digital Input
Tabel 4 Pin Digital Input yang Digunakan
No.
1.
2.
3.
4.

Pin Output
0
1
2
3

Keterangan
Sinyal Low Level
Sinyal High Level
Feedback Open
Feedback Close

 Pemakaian Digital Output
Tabel 5 Pin Digital Output yang Digunakan
Gambar 12 Konfigurasi Hardware Utama

Gambar 13 Konfigurasi Hardware I/O

No.
1.

Pin Output
0

Keterangan
Valve

3.7 Perancangan Elektrik
3.7.1Perancangan Rangkaian Pengkondisi Sensor Suhu PT100
Sensor suhu PT100 memiliki sifat sensitif terhadap
perubahan suhu. Pada perancangan pengkondisi sensor
suhu PT100, sensor PT100 akan dikalibrasi pada suhu 0°C
pada nilai resistansi 100 ohm. Keluaran dari sensor suhu
PT100 berupa resistansi dengan karakteristik kenaikan
sebesar 0,385 ohm untuk setiap kenaikan suhu 1°C.
Untuk dapat digunakan, sensor suhu PT100 yang
keluarannya berupa resistansi diintegrasikan dengan
rangkaian jembatan wheatstone agar dapat menghasilkan
output berupa tegangan dengan range yang sesuai dengan
input yang dibutuhkan oleh IC INA125P sebagai
pengkondisi dan penguat sinyal untuk menghasilkan
tegangan penguatan sesuai dengan range yang dapat
menjadi input pada DCS. Berikut rangkaian wheatstone
yang digunakan:

Gambar 15 Rangkaian Jembatan Wheatstone

Gambar 14 Konfigurasi OS
 Pemakaian Analog Input
Tabel 2 Pin Analog Input yang Digunakan
No.

Pin Input

Keterangan

1.

23

Voltage Measurement

2.

24

Ground

3.7.2Perancangan Rangkaian Zero Crossing Detector
Rangkaian zero crossing detector merupakan sebuah
rangkaian yang digunakan untuk mendeteksi gelombang
sinus (AC) saat melewati titik nol, baik saat perubahan dari
positif menuju negatif, maupun saat perubahan dari negatif
menuju positif. Titik nol yang dideteksi tersebut akan
menjadi acuan yang digunakan sebagai awal pemberian
waktu tunda untuk pemicu triac pada rangkaian driver
heater. Rangkaian zero crossing detector yang digunakan
pada sistem akan ditunjukkan pada gambar 3.10.

 Pemakaian Analog Output
Tabel 3 Pin Analog Output yang Digunakan
No.

Pin Output

Keterangan

1.

4

Sinyal Analog

2.

5

Ground

Gambar 16 Rangkaian Zero Crossing Detector
3.7.3Perancangan Driver Heater
Rangkaian driver heater berfungsi untuk menurunkan
dan menaikkan daya pada heater untuk pengontrolan suhu
agar mencapai set point yang telah ditentukan.. Driver
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heater ini diatur melalui pin analog output dengan
tegangan antara 0 – 5 volt yang selanjutya akan mengatur
sudut picu penyalaan pada driver heater. Karena sumber
daya yang diperlukan pada mikrokontroler dan driver
heater berbeda, maka perlu digunakannya optotriac MOC
sebagai penghubung anatara mikrokontroler dan driver
heater. Berikut rangkaian driver heater yang digunakan:

3.8.2Perancangan Program SFC
Program SFC (Sequential Function Chart)
merupakan pemrograman pada DCS (Distributed Control
System) yang berfungsi untuk mengatur dan merancang
urutan proses sistem kontrol yang akan berjalan secara
sequential atau berurutan. Sehingga dalam pembuatan
program SFC, hal yang perlu diperhatikan adalah harus
mengetahui secara jelas proses kerja dari sistem yang
diinginkan. Berikut perancangan program SFC sistem
water heat control:

Gambar 17 Rangkaian Driver Heater
3.8 Perancangan dan Pembuatan Software
3.8.1Perancangan Program CFC
Perancangan program CFC yang dibuat meliputi
kontrol level dan kontrol suhu air pada water heat tank.
Perancangan program dibuat dalam satu hirarki, yaitu
Water_Heat_Control yang di dalamnya sudah terdapat
beberapa chart baik CFC dan sebuah chart SFC, serta
picture yang berisi tampilan WinCC (HMI). Berikut
program CFC untuk kontrol level, kontrol valve, dan
kontrol suhu yang dibuat:

Gambar 18 Program CFC Kontrol Level

Gambar 21 Program SFC dari Sistem
3.8.3Perancangan Metode MPC
Pada perancangan kontrol MPC (Model Predictive
Control) perlu dilakukan beberapa konfigurasi blok kontrol
MPC agar blok MPC dapat bekerja sesuai dengan sistem
yang diinginkan. Konfigurasi tersebut dilakukan untuk
mendapatkan nilai pemodelan dari sistem yang dibuat.
Konfigurasi awal yang harus dilakukan setelah
mengambil blok MPC pada library adalah membuat trend
dari sistem yang akan dijalankan. Trend sistem dibuat
berdasarkan nilai input dan output dari sistem water heat
control.
Kemudian, hasil dari trending tersebut akan
diverifikasi dan disimulasi pada Configure MPC yang
terdapat pada blok MPC. Hasil dari verifikasi tersebut akan
disimpan dalam data blok (DB) dengan alamat DB30 yang
nantinya akan dimasukan ke dalam blok CFC kontrol MPC
sesuai nomor data blok yang digunakan. Berikut
perancangan Configure MPC :

Gambar 19 Program CFC Kontrol Valve

Gambar 20 Program CFC Kontrol Suhu

Gambar 22 Proses Perancangan MPC pada Configure
MPC
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3.8.4Perancangan HMI
HMI (Human Machine Interface) merupakan sebuah
fitur yang dapat menampilkan proses yang terjadi pada
suatu sistem atau plant yang sedang dijalankan. HMI dapat
dikatakan sebagai penghubung antara manusia (operator)
dengan mesin (sistem). Pada DCS (Distributed Control
System), HMI dibuat melalui software WinCC yang sudah
terintregasi di dalam software Simatic Manager. Pada
sistem water heat control HMI memiliki fungsi untuk
memonitor keadaan atau proses yang sedang terjadi pada
plant. Berikut tampilan HMI dari sistem water heat
control:

24
85⁰C

4,23 V

W#16#630F

85,30⁰C

0,35 %

90⁰C

4,42 V

W#16#6BEE

90,32⁰C

0,35 %

Dari data-data yang disajikan pada tabel 4.1 di atas, dapat
dibuat grafik hubungan antara perubahan suhu dengan
perubahan tegangan keluaran yang dihasilkan untuk
mengetahui karakteristik dari sensor PT100. Berikut grafik
hubungan antara perubahan suhu dengan perubahan tegangan
pada pengkondisi sinyal:
⁰C

Perubahan Suhu terhadap
Tegangan

100
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0
1
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Gambar 24 Grafik Hubungan Perubahan Suhu terhadap
V
Tegangan Keluaran
Gambar 23 Tampilan HMI pada Sistem

IV. HASIL DAN ANALISA
4.1 Pengujian dan Analisa Rangkaian Pengkondisi Sinyal
Sensor Suhu PT100
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah
tegangan keluaran dari pengkondisi sinyal PT100 sesuai
dengan suhu yang dideteksi oleh sensor P100 yang berupa
resistansi. Jika pengujian telah dilakukan dan telah sesuai,
maka output dari pengkondisi sinyal dapat dimasukkan ke
dalam analog input pada DCS yang menggunakan range
tegangan 1 – 5 V. Dengan begitu, berarti 1 V akan mewakili
suhu 30⁰C dan 5V akan mewakili suhu 90⁰C. Berikut data
hasil dari pengujian rangkaian pengkondisi sinyal sensor suhu
PT100:
Tabel 6 Hasil Pengujian Rangkaian Sensor Suhu PT100
Thermo

Vout

Pembacaan

Suhu DCS

Pengkondisi

pada DCS

(⁰C)

30⁰C

2,06 V

W#16#0048

30,25⁰C

0,83%

35⁰C

2,28 V

W#16#0917

35,28⁰C

0,8 %

40⁰C

2,47 V

W#16#1204

40,20⁰C

0,5 %

45⁰C

2,66 V

W#16#1B0F

45,24⁰C

0,53 %

50⁰C

2,85 V

W#16#2407

50,22⁰C

0,44 %

55⁰C

3,04 V

W#16#2D1F

55,28⁰C

0,50 %

60⁰C

3,24 V

W#16#360F

60,24⁰C

0,4 %

65⁰C

3,44 V

W#16#3F02

65,30⁰C

0,46 %

70⁰C

3,65 V

W#16#481B

70,27⁰C

0,38 %

75⁰C

3,83 V

W#16#5134

75,28⁰C

0,37 %

80⁰C

4,02 V

W#16#5A33

80,31⁰C

0,38 %

meter
(⁰C)

Error (%)

Dari gambar 24 dapat dianalisa bahwa berdasarkan data
yang didapat, karakteristik dari sensor suhu PT100 cukup baik
untuk dapat memenuhi kebutuhan analog input pada DCS.
Perubahan suhu dan perubahan tegangan keluaran memiliki
hubungan yang cukup linier.
4.2 Pengujian dan Analisa Sensor Level
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sensor
level dapat memberikan logika sesuai dengan yang diinginkan.
Sensor level yang digunakan memiliki 2 kondisi, yaitu high
dan low. Saat sensor meberikan logika 0, maka posisi sensor
berada pada posisi high dan saat sensor memberikan logika 1,
maka sensor berada pada posisi low. Berikut data hasil
pengujian sensor level:
Tabel 7 Tabel Kebenaran Sensor Level
High Level

Low Level

State

Output

1

1

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

Dari data-data yang disajikan pada tabel di atas, dapat
diketahui bahwa sensor level dapat bekerja sesuai dengan
kondisi yang seharusnya. Untuk mengetahui keluaran pada
DCS, berikut hasil pengujian pada DCS:

Gambar 25 Digital Input Sensor Level
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Tabel 8 Tabel Pengujian Respon Sistem
No

Set
Point

1

Gambar 26 Digital Output Sensor Level
Implementasi DCS pada Water Heat Control System
dengan Metode Kontrol MPC
Pengujian kontrol MPC (Model Predictive Control)
pada perangkat DCS (Distributed Control System) dilakukan
untuk mengetahui performa kontroler MPC dalam merespon
water heat control system. Pengujian kontrol MPC ini
dilakukan dengan mengambil sebuah sampel data, yaitu
terhadap set point 60⁰C. Berikut hasil respon dari sistem pada
pengujian MPC:

.

Grafik Respon Sistem

Overshoot

50 ⁰C

2,6 %

60 ⁰C

2,1 %

70 ⁰C

2%

80 ⁰C

1,6 %

90 ⁰C

1,3 %

4.3

2
.

3
.

Gambar 27 Respon MPC pada set point 60⁰C pada HMI
Dari hasil data berupa grafik seperti di atas, respon
sistem menunjukkan bahwa implementasi kontroler MPC
yang terdapat pada DCS telah berhasil dilakukan. Dengan
menggunakan kontroler MPC, sistem water heat control dapat
stabil meskipun terdapat maximum overshoot sebesar 2,1 %
dari nilai steady state yang diinginkan. Hal ini dikarenakan
dalam beberapa kasus, model proses yang didapat tidak selalu
sesuai dengan kondisi proses sesungguhnya. Akibatnya,
optimalisasi dari pengontrol MPC sangat bergantung dari
kualitas model proses yang didapat. Sehingga perlu dilakukan
identifikasi proses secara berulang untuk dapat memastikan
akurasi model proses yang dihasilkan. Walaupun demikian,
akurasi model proses tidak akan pernah mencapai
kesempurnaan dikarenakan teknik linierisasi suatu elemen
proses yang tidak sepenuhnya linier. Sehingga, respon yang
diberikan kontroler MPC pun tidak sepenunya sempurna.
Namun demikian, maximum overshoot yang dihasilkan oleh
sistem tidak lebih dari 5 %, sehingga sistem masih dapat
dikatakan bekerja dengan baik.
Untuk lebih mengetahui performa kontroler MPC
dalam merespon sistem water heat control, pengujian respon
sistem dilakukan dengan mengambil lima sampel data, yaitu
pada nilai set point 50 ⁰C, 60 ⁰C, 70 ⁰C, 80 ⁰C, dan 90 ⁰C.

4
.

5
.

Berdasarkan data hasil pengujian respon sistem pada
beberapa set point seperti pada tabel 8 di atas, dapat diketahui
bahwa pada setiap set point yang diberikan, sistem selalu
berusaha memberikan respon yang terbaik, meskipun terdapat
overshoot terhadap nilai steady state.
Respon sistem yang dihasilkan oleh setiap pengujian
sistem pada beberapa nilai set point di atas juga dipengaruhi
oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor suhu sekitar.
Dari data hasil pengujian yang didapat, nilai rata-rata
maximum overshoot dari sistem water heat control adalah
1,92 %.
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V. PENUTUP
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari beberapa percobaan dan
pengujian pada sistem water heat control yang datanya telah
disajikan pada bab sebelumnya, serta hasil dari analisa
pengujian yang dilakukan, maka dapat dibuat kesimpulan
bahwa:
1. Dari hasil pengujian sensor suhu PT100, perbandingan
nilai suhu yang terbaca antara sensor suhu PT100
dengan suhu pada thermometer, terdapat error sebesar
0,48%. Dengan hasil error yang kurang dari 5 %
tersebut, maka sensor suhu PT100 dalam kondisi baik
dan dapat digunakan pada sistem water heat control
sebagai umpan balik sistem.
2. Sistem water heat control ini bekerja dengan kontrol
MPC (Model Predictive Control) yang terdapat pada
perangkat DCS (Distributed Control System). Proses
pemanasan air pada sistem water heat control yang
tejadi pada set point 60⁰C membutuhkan waktu selama
840 s dengan nilai overshoot sebesar 2,1 %. Dengan
demikian,
maka
dapat
disimpulkan
bahwa
implementasi kontrol MPC yang terdapat pada
peangkat DCS telah berhasil dilakukan dan kontroler
dapat mempertahankan (menstabilkan) suhu air pada
nilai set point yang diberikan.
3. DCS (Distributed Control System) Siemens SIMATIC
PCS7 merupakan sebuah perangkat yang digunakan
sebagai sistem kendali terdistribusi yang dapat
dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan
dan sesuai dengan plant yang ada. Sehingga, DCS
Siemens SIMATIC PCS7 dapat digunakan sebagai
pengontrol utama dari proses water heat control
system, serta sebagai monitoring device dari proses
yang sedang berjalan
Saran
Dari seluruh pengalaman yang diperoleh pada proses
pembuatan alat water heat control system serta hasil dari
analisa yang dibuat, masih adanya beberapa kekurangan yang
dapat ditambahkan dalam proses penyempurnaan dan
pengembangan alat yang telah ada ini. Beberapa saran yang
dapat penulis berikan antara lain adalah sebagai berikut:
1. Pada sistem water heat control yang telah dibuat, dapat
ditambahkan beberapa variabel kontrol lainnya,
sehingga akan lebih mengoptimalkan fungsi dari
metode MPC yang dapat menangani masalah
multivariabel.
2. Metode kontrol yang digunakan pada sistem water heat
control dapat dibandingkan dengan beberapa metode
kontrol lainnya, untuk mengetahui performa terbaik
yang didapat, atau dapat dikembangkan dengan metode
lain yang terdapat dalam perangkat DCS untuk
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menambah pemahaman tentang sistem kontrol,
mengikuti perkembangan teknologi.
3. Pengembangan pada software DCS dapat dilakukan,
agar proses monitoring dan kontrol lebih optimal.
1. Dari segi mekanik, sebaiknya perlu ditambahkan exhaust
fan agar suhu panas dalam ruang pengering atau oven
cepat turun.
2. Dari segi elektronik, perlu adanya perbaikan dan
penyempurnaan pada wiring elektronik sehingga
pembacaan sensor pada mikrokontroler lebih akurat dan
untuk menghindari error pada sistem
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