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ABSTRACT 

The objective of this study was to present the use of neural network for pattern recognition of magnetic filed distribution 
to detect the abnormal flowing current on straight wire. In a proper implementation, the data of magnetic field 
distribution was given from magnetic field arrays sensor which consists of 6x6 point dimension (associated to size 
6cmx6cm). In this study the data of magnetic field distribution was obtained from numerical calculation using the Biot-
Savart law. Observation was performed in three parallel layers with distances of 1cm, 3 cm, and 6 cm from the subject 
plane of wire. Backpropagation method was used for the system to make pattern generation of similar inputs distribution. 
The result shows that the nearer the observation layer from subject plane, the better the result of mse (mean square 
error) of the training obtained. This proves that, in a closer distance, system can recognize the pattern of training data. 
However from the result of similar other data error (testing data), system can not show a good generation. The other 
results shows that in a far observation layer, system can recognize training data with larger mse, but it still can make the 
generation of similar other data. Optimization distance can be obtained in the second layer (3 cm). In this distance, 
system can make a good generation and detect a bend of wire. 
Keywords: Neural Network, Backpropagation, Pattern Recognition, Magnetic Filed, Bend of Wire. 
 
1. Pendahuluan 
1.1  Latar Belakang  
Pemeliharaan dan perawatan suatu sistem objek merupakan bagian terpenting yang harus dilakukan untuk mengetahui 
kondisi objek dari segala risiko yang merugikan dan untuk mengukur realibilitas objek tersebut. Untuk melakukan itu 
dibutuhkan suatu perangkat dan metoda inspeksi yang dapat menentukan posisi dan ukuran dari penyimpangan yang 
terjadi pada objek. Banyak metoda inspeksi yang digunakan untuk melakukan hal tersebut di antaranya adalah metoda 
non-destructive testing (NDT). 
 
Non-destructive testing (NDT) merupakan metoda inspeksi yang tidak memberikan pengaruh pada parameter sistem yang 
diamati. Dalam perkembangannya terlahir banyak metoda yang dihasilkan di antaranya ultrasonic methods, 
electromagnetic methods, radiographic methods, thermographic methods, dynamic methods, dan lain-lain. Metoda-
metoda inspeksi tersebut menggunakan perangkat inspeksi di antaranya ultrasonic, acoustic transducer, long range 
guided wave, eddy current, magnetic fluk leakage, dan lain-lain[1,5].   

 
Eddy current testing (ECT) adalah salah satu metoda NDT yang bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik dan secara 
luas digunakan dalam objek-objek konduktif yang dapat dialiri arus. Metoda ini memungkinkan dapat diterapkan pada 
permukaan yang bersifat continue secara baik[2]. Salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi pada objek adalah 
pembelokan pada objek berupa penghantar. Jika menyangkut objek yang terbuka maka penyimpangan itu tentunya 
dengan mudah bisa diketahui secara visual. Tetapi seringkali persoalan dihadapkan pada objek-objek yang tertutup 
sehingga pengamatan visual tidak memungkinkan untuk dilakukan. Sehingga dibutuhkan suatu cara lain, non visual,  
yang dapat digunakan untuk mendeteksi bentuk penyimpangan pada objek-objek yang tertutup.  
 
Penyimpangan pada penghantar dapat dideteksi dengan mengamati variable fisis lain yang dapat diukur tanpa menyentuh 
objek yang diamati. Dengan mengalirkan arus (transien) pada penghantar tersebut maka medan magnet terbentuk di 
sekitar penghantar tersebut. Pola distribusi medan magnet yang terbentuk bergantung pada pola aliran arus dalam 
penghantar, yang secara langsung juga mengindikasikan bentuk penghantar.  
 
Dengan demikian  melalui pengamatan pola distribusi medan magnet tersebut kita dapat mengetahui bentuk objek yang 
diamati. Banyak perangkat yang menggunakan cara seperti ini dengan outputnya adalah mapping medan magnet, di 
antaranya MRI (Magnetic Resonance Imaging)[6,7]. Bentuk objek bisa diamati dengan melihat, secara visual, bentuk 
mapping medan magnet yang dihasilkannya. Selanjutnya analisis bentuk objek dapat dilakukan secara manual oleh orang 
yang ahli di bidang objek tersebut dengan memanfaatkan gambar/kurva yang dihasilkan. Namun apakah memungkinkan 
ada sebuah perangkat yang dapat menganalisis sendiri data mapping tersebut yang secara otomatis dapat memberikan 
kesimpulan terhadap bentuk objek yang diamati? 
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1.2   Tujuan 
Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membuat suatu sistem pengenalan pola medan magnet yang dapat mendeteksi apakah 
sebuah penghantar itu lurus atau tidak. Analisis data dapat dilakukan tanpa melihat mapping data dalam bentuk gambar 
visual. Dengan demikian jika sistem pengenalan pola ini diinjeksikan ke dalam hardwarenya maka diharapkan kita bisa 
mendapatkan sebuah perangkat yang secara intelegent dapat menirukan dan menyimpulkan bentuk objek seperti halnya 
para ahli menganalisis visual mapping. Sistem neural network digunakan dalam persoalan ini karena kemampuannya 
yang dapat mengenali pola-pola data, terutama yang tidak linier. 

 
1.3  Rumusan  
Langkah pertama yang dilakukan dalam tulisan ini adalah mendapatkan serangkaian pola data dari distribusi medan 
magnet oleh penghantar-penghantar lurus berarus dengan berbagai gradien. Dalam tulisan ini penentuan besarnya medan 
magnet di sekitar penghantar dilakukan secara numerik. Titik-titik pengamatan berada dalam bidang yang sejajar dengan 
bidang dimana penghantar berada. Digunakan tiga bidang pengamatan untuk mendapatkan posisi pengamatan yang 
optimal untuk mengenali pola.  
 
Langkah kedua adalah membentuk model neural network dari data-data yang sudah diperoleh secara numerik tersebut. 
Setelah diperoleh model sistem neural network yang sudah cukup baik mengenali pola data training yang ada kemudian 
dilakukan pengujian terhadap pola distribusi medan magnet lain di luar data training. Data uji berupa besarnya medan 
magnet di setiap sel array 6x6 yang juga dihasilkan secara numerik dari 3 pasang titik yang membentuk garis lurus. 
Langkah ketiga adalah analisis penyimpangan jalur penghantar. Analisis dilakukan dengan menentukan apakah 3 titik 
output dari data uji itu berada dalam suatu garis lurus atau tidak. Data uji ini berupa distribusi medan magnet di setiap sel 
array 6x6 yang dihasilkan secara random. 
   
2.  Pola Distribusi Medan Magnet  
Sembarang objek yang bersifat konduktif dan dialiri arus maka objek tersebut merupakan salah satu sumber medan 
magnet, selain kutub magnet permanen dan kutub bumi. Arus selalu mengalir secara kontinu pada sebuah penghantar 
yang membentuk suatu loop tertutup. Besarnya medan magnet di sekitar penghantar berarus dirumuskan oleh Biot-Savart 
sebagai berikut [3]: 
 
Arus yang mengalir pada sebuah elemen penghantar sepanjang dl akan memberikan medan magnet pada sembarang titik 
sejauh  r  dari penghantar tersebut sebesar: 
 

                                                                                                 (1) 
 

Penghantar merupakan elemen yang kontinu sehingga besarnya medan magnet di sembarang titik  tersebut dipengaruhi 
oleh semua elemen penghantar sepanjang nilai tertentu. Besarnya medan magnet total oleh semua elemen adalah: 
 

                                                                                                (2) 
 

Perhitungan medan magnet ini dilakukan secara vektor karena medan magnet merupakan besaran vektor. Selama ini 
perhitungan analitis hanya terbatas menentukan besarnya medan magnet oleh distribusi arus pada objek-objek tertentu 
yang beraturan, itupun sebagian harus dengan dimensi tertentu. Untuk penghantar yang bentuknya tidak beraturan maka 
perhitungan harus dilakukan secara numerik.  
 
Pada tulisan ini perhitungan medan magnet oleh penghantar lurus dengan panjang terbatas di setiap titik dilakukan 
dengan menggunakan hukum Biot-Savart tersebut secara numerik dengan memberikan batas-batas penghantar. Besarnya 
medan magnet dari sebuah vektor medan magnet di suatu titik diperoleh: 
 

                                                                                            (3) 
 
 

                                                                                           (4) 

 
Pengamatan distribusi medan magnet oleh penghantar lurus berarus dilakukan di titik-titik sepanjang bidang yang 
parallel dengan bidang dimana penghantar tersebut berada sejauh 1 cm, 3 cm dan 6 cm di atasnya. Pola pengamatan ini 
diberikan sesuai dengan impelementasinya dimana besarnya medan magnet diukur secara scanning oleh sensor medan 
magnet sepanjang bidang tersebut. Pada bidang ini dilakukan pengambilan data sebanyak 36 titik yang membentuk array 
dengan ukuran 6x6. 
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Sebagai ilustrasi, berikut diberikan contoh distribusi medan magnet di sekitar penghantar berarus dengan besarnya arus 
yang digunakan i = 1 A. Penghantar terbentang dari koordinat awal (0,2) cm  sampai koordinat akhir (6,6) cm. 

        
 

 
Dari gambar pola distribusi dapat terlihat bahwa nilai maksimum medan magnet berada tepat  sepanjang jalur penghantar 
berarus. Pola distribusi ini semakin divergen pada saat bidang pengamatan dilakukan makin menjauh. 

 
1. Model Neural Network 
Untuk mengenali pola distribusi medan magnet oleh penghantar lurus berarus digunakan model neural network dengan 
input berupa nilai medan magnet di 36 titik sepanjang bidang pengamatan yang membentuk array 6x6. Output neural 
network adalah tiga buah titik sepanjang jalur penghantar berbentuk garis, meliputi titik awal bentangan, titik akhir 
bentangan, dan titik tengah bentangan. Dengan demikian model neural network digambarkan sebagai berikut:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Metoda pelatihan yang digunakan adalah backpropagation. Metoda ini digunakan karena jika sudah dilatih dengan baik 
metoda ini akan memberikan keluaran yang masuk akal  jika diberi masukan yang serupa (tidak harus sama) dengan pola 
yang dipakai dalam pelatihan. Sifat generalisasi ini membuat pelatihan lebih efisien karena tidak perlu memasukkan 
semua data dan sistem dapat melakukan interpolasi terhadap masukan yang lain [4]. Pada tulisan ini akan dicoba berbagai 
pelatihan backropagation di antaranya pelatihan backpropagation standar (traingd), backpropagation dengan momentum 
(traingdm), backpropagation dengan varabel laju pemahaman (traingda, traingdx), resilient backpropagation (trainrp), 
dan backpropagation gradien conjugate (traincgf, traincgp, traincgb). 

Gambar 2. Pola Medan Magnet Berturut-turut (ke Kanan) Untuk   z = 1 cm, z = 3 cm Dan z = 6 cm
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Data pelatihan diambil dari sederetan garis penghantar berarus dengan berbagai titik awal dan gradien tertentu. Sebagai 
contoh garis penghantar yang berawal dari titik (0,2) dan berakhir di 17 titik lain di sepanjang sisi bujursangkar 6x6, 
seperti yang dapat dilihat dalam gambar berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untuk titik awal yang lain bisa diperoleh dengan cara yang sama. Setiap data yang menunjukkan setiap garis penghantar 
meliputi tiga titik dalam garis tersebut. Dalam tulisan ini digunakan 120 data latih yang mewakili 120 buah garis dan 17 
data lain digunakan sebagai data uji. 
 
2. Simulasi dan Analisis 
Dari hasil percobaan untuk berbagai metoda backpropagation, diperoleh bahwa pola data latih dapat dikenali oleh semua 
metoda pelatihan backpropagation. Mean Square Error (mse) yang digunakan untuk mengukur performansi jaringan 
neural network dapat diperoleh sekecil mungkin dengan menambah iterasi program yang menggunakan pola pelatihan 
berkelompok dengan perubahan bobot dilakukan per epoch. Oleh karena itu dalam kasus ini pemilihan metoda 
backpropagation bukan menjadi masalah yang berarti.  
 
Begitupun dengan arsitektur neural network, pemilihan jumlah hidden layer dan jumlah neuron per lapisan hidden layer 
tidak menjadikan masalah dalam mendapatkan hasil pengenalan pola yang baik. Permasalahan yang agak mendapat 
perhatian adalah terletak pada pemilihan fungsi aktifasi dan format data input-output. Dalam simulasi ini input data 
berupa nilai medan magnet di 36 titik dinormalisasi ke dalam nilai dengan minimum nilai 0 dan maksimum nilai 1. 
Sedangkan output data berupa koordinat titik garis penghantar disesuaikan dengan nilai sumbunya yaitu minimum 0 dan 
maksimum 6. Dengan format data input-output seperti itu maka arsitektur neural network menggunakan fungsi aktifasi 
‘tansig’ untuk lapisan input ke hidden layer dan fungsi aktifasi ‘purelin’ untuk lapisan hidden layer ke lapisan output. 
 
Dengan menggunakan satu hidden layer dengan jumlah neuron 36 maka arsitektur 36-36-6  (arsitektur paling minimum) 
memberikan hasil sebagai berikut: 
 

Tabel 1. Hasil simulasi 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Semua simulasi dilakukan dengan arsitektur (jumlah hidden layer, jumlah neuron, fungsi aktivasi, learning rate), 
inisialisasi (bobot dan bias), dan kondisi (jumlah epoch 500) yang sama. Grafik keluaran training dan keluaran uji 
terlampir. 
 
Dari data hasil simulasi pada tabel di atas dapat ditarik analisis sebagai berikut: 
Nilai performansi jaringan yang diwakili dengan nilai mse menunjukkan pada layer pengamatan pertama (jarak 
pengamatan 1 cm) memberikan rata-rata error belajar terbaik tetapi memberikan rata-rata error uji lebih jelek. Ini 
disebabkan karena pada layer pertama pola distribusi medan magnet menunjukkan pola yang konvergen menuju ke lokasi 
yang memberikan nilai medan magnet maksimum (sepanjang garis penghantar). Sehingga sistem neural network dengan 
mudah dapat mengenali pola data training tersebut. Tetapi konsekuensinya adalah dia tidak begitu baik dalam  

Jarak pengamatan (cm) 1 3 6 

Mse belajar 0,001
5 

0,002
2 

0,020
2 

Rata-rata 
error belajar (%) 

1,438
1 

1,726
3 

4,688
2 

Rata-rata 
error uji (%) 

7,563
2 

3,459
7 

6,137
1 

Penyimpangan 
data normal  (%) 

0,610
4 

0,467
5 

1,781
2 

Penyimpangan 
data abnormal  (%) 

3,126
2 

1,561
5 

8,149
6 

X 

Y 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Gambar 4. Berbagai Garis Penghantar Yang 
Berawal Dari Titik (0,2) cm.
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melakukan generalisasi terhadap pola data yang lain (data uji). Sedangkan untuk layer kedua (jarak pengamatan 3 cm) 
juga memberikan hasil yang baik layer ini dalam mengenali pola data training (walaupun mse lebih besar dari layer 
pertama). Layer ini juga mampu mengenali pola data lain dengan lebih baik (lebih bisa melakukan generalisasi). 
Sedangkan untuk layer ketiga (jarak pengamatan 6 cm) menunjukkan hasil lebih jelek. Ini disebabkan pola distribusi 
medan magnetnya semakin divergen sehingga sistem neural network mengalami kesulitan dalam mengenali pola. 
 
Untuk uji penyimpangan diperoleh bahwa layer pertama dan kedua lebih bisa digunakan untuk mendeteksi apakah 
penghantar tersebut menyimpang atau tidak. Definisi menyimpang adalah jika ketiga titik koordinat yang menjadi output 
jaringan tidak berada dalam satu garis yang sama, atau dengan kata lain garis tidak lurus. Hasil prosentasi penyimpangan 
data uji normal (data dengan pola medan magnet yang dihasilkan oleh garis penghantar lurus), menunjukkan bahwa garis 
penghantar masih dikatakan lurus jika prosentasi ini di bawah 1 persen. Sedangkan jika melebihi itu berarti menunjukkan 
garis penghantar sudah menyimpang (tidak lurus lagi).  

 
3. Kesimpulan 
Sistem neural network dapat mengenali pola distribusi medan magnet untuk semua layer pengamatan walaupun dengan 
nilai performansi yang semakin rendah jika layer pengamatan semakin jauh dari garis penghantar. Ini disebabkan karena 
semakin jauh layer pengamatan semakin divergen pola distribusi medan magnet yang terjadi. Namun semakin baik 
sistem neural network mengenali pola data training semakin dia tidak bisa melakukan generalisasi terhadap data lain 
(data uji). Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi agar sistem neural network dapat mengenali pola data yang ada 
sekaligus dapat melakukan generalisasi dengan baik. Dari hasil simulasi diperoleh titik optimal pengamatan terjadi pada 
layer kedua yang memberikan generalisasi yang terbaik. Demikian pula pada saat layer pengamatan ini digunakan untuk 
melakukan uji penyimpangan garis penghantar. 

 
4. Saran 
Pertama, pada tulisan ini neural network hanya berusaha mengenali pola penghantar yang lurus. Penelitian berikutnya 
bisa dilakukan pada pola distribusi arus yang lebih kompleks. 
Kedua, uji penyimpangan hanya menggunakan satu titik koordinat, yaitu titik tengah. Ini memungkinkan ada bentuk 
penghantar yang sebenarnya tidak lurus tetapi menunjukkan prosentasi uji penyimpangan yang kecil (menunjukkan titik 
tengah pun berada dalam garis yang sama), misalnya penghantar bergelombang atau zig-zag. Penelitian berikutnya bisa 
dikembangkan dengan menambah lebih banyak titik penyimpangan. 
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LAMPIRAN 
 
Grafik Keluaran Hasil Training Untuk Titik Awal Garis Penghantar Layer Kedua (3 cm): x1 dan y1 

 
Grafik Keluaran Hasil Training Untuk Titik Akhir Garis Penghantar Layer Kedua (3 cm): x2 dan y2 

 
Grafik Keluaran Hasil Uji  Untuk Titik Awal Garis Penghantar Layer Kedua (3 cm): x1 dan y1 

 
Grafik Keluaran Hasil Uji  Untuk Titik Akhir Garis Penghantar Layer Kedua (3 cm): x2 dan y2 

 


