
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada realita yang terjadi, banyak masalah sains dan rekayasa yang

dimodelkan dengan persamaan differensial parsial, salah satunya yaitu masalah

konduksi panas. Pada masalah konduksi panas, titik-titik pada permukaan batang

bersifat kontinu sehingga menyebabkan pengamatan untuk menyelidiki kestabilan

temperatur pada seluruh permukaan batang akan mengalami kesulitan. Oleh karena

itu, perlu dilakukan pengukuran temperatur pada beberapa bagian partisi dari

batang tersebut. Pada umumnya, semakin banyak partisi yang dilakukan, maka

akan semakin mendekati sistem semula. Semakin banyak partisi yang dilakukan

akan mengakibatkan orde sistem konduksi panas ketika dikonversi menjadi sistem

persamaan differensial menjadi tinggi. Orde dari sistem yang dimaksud adalah

dimensi dari ruang keadaan yang terbentuk dari realisasi lain sebuah sistem.

Sistem terdiri dari dua macam yaitu sistem waktu kontinu dan sistem waktu

diskrit. Sistem waktu diskrit, atau sistem data tercacah, adalah sistem dinamik yang

satu atau lebih variabel-variabelnya hanya dapat berubah pada saat-saat yang diskrit.

Jika sistem tersebut berorde tinggi, maka akan menghasilkan pengontrol yang

berorde tinggi juga. Pengontrol dengan orde tinggi dari segi komputasi numerik

dan implementasinya tidaklah praktis (Widowati, 2002). Oleh karena itu, sistem

berorde tinggi perlu direduksi sehingga sistem mempunyai orde lebih rendah.

Reduksi orde model dari sistem linier telah banyak berkembang beberapa

dekade terakhir. Beberapa metode reduksi orde dari sistem yang berkembang

saat ini, diantaranya metode pemotongan setimbang, aproksimasi norma Hankel,

dan Aproksimasi Pertubasi Singular. Ketiga metode tersebut, umumnya berlaku

pada sistem linier yang stabil asimtotis. Sistem linier waktu diskrit dikatakan
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stabil asimtotis jika modulus dari nilai eigen matriks A kurang dari satu. Selain

sifat kestabilan, pada sistem juga terdapat sifat terstabilkan dan sifat terdeteksi.

Kedua sifat tersebut biasanya berkaitan dengan sistem yang tidak stabil asimtotis,

sehingga dapat mengubah perilaku sistem yang tidak stabil tersebut menjadi sistem

yang stabil. Sistem linier waktu diskrit dikatakan terstabilkan jika terdapat state

umpan balik F sehingga menyebabkan A − BF stabil asimtotis, dan sistem

linier waktu diskrit dikatakan terdeteksi jika terdapat matriks L sehingga A + LC

stabil asimtotis. Reduksi orde model dari sistem yang tidak stabil asimtotis dapat

dilakukan melalui dekomposisi sistem atas bagian stabil dan bagian tak stabil.

Pendekatan dekomposisi telah dikaji oleh beberapa peneliti, diantaranya Enns

(1984), Santiago dan Jamshidi (1986) dan telah dikembangkan oleh Fatmawati

dkk (2010). Pendekatan ini juga telah menjadi kajian standar dalam beberapa

literatur. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji ulang reduksi orde model

sistem linier yang akan diterapkan pada sistem linier waktu diskrit yang tidak stabil

asimtotis dan menuliskannya dalam bentuk skripsi.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana konstruksi reduksi orde model pada sistem linier waktu diskrit

yang tidak stabil asimtotis dengan metode pemotongan setimbang?

2. Bagaimana hasil penerapan reduksi orde model dengan metode pemotongan

setimbang pada kasus konduksi panas?
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1.3. Tujuan

Tujuan dari skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Menunjukkan hasil konstruksi reduksi orde model sistem linier waktu diskrit

yang tidak stabil asimtotis dengan metode pemotongan setimbang.

2. Menunjukkan hasil penerapan reduksi orde model dengan metode

pemotongan setimbang pada kasus konduksi panas.

1.4. Manfaat

1. Setelah diperoleh penerapan reduksi orde model pada sistem linier waktu

diskrit yang tak stabil asimtotis dengan metode pemotongan setimbang pada

kasus konduksi panas diharapkan pembaca dapat menerapkan metode ini

untuk kasus nyata lainnya.

2. Dapat mengembangkan ilmu matematika, khususnya dalam reduksi orde

model (manfaat keilmuan).

1.5. Batasan Masalah

Skripsi ini hanya membahas mengenai reduksi orde model sistem linier waktu

diskrit yang tidak stabil asimtotis namun terstabilkan dan terdeteksi.
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