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ABSTRAK: Telah dilakukan pembuatan program simulasi tiga dimensi persamaan difusi pada
koordinat polar. Persamaan yang digunakan adalah persamaan difusi. Operator del yang
digunakan adalah operator del pada koordinat silindris dengan meninjau perubahan pada r dan
φ. Program ditulis dalam bahasa pemrograman Python dengan menggunakan modul Scipy dan
Matplotlib. Hasil simulasi menunjukkan bahwa dengan nilai awal ditengah (simetris), program
memiliki hasil yang sama dengan simulasi dengan operator del pada koordinat kartesian.
Pemberian nilai awal yang tidak simetris memiliki hasil yang berbeda.
Kata Kunci: persamaan difusi, del, koordinat silindris.

PENDAHULUAN
Simulasi transfer panas sebagai salah satu aplikasi dari persamaan difusi telah

banyak dilakukan
Hal yang perlu menjadi perhatian adalah simulasi tersebut menggunakan

penghitungan yang dilakukan di sistem koordinat kartesan. Hal ini menyebabkan pola
persebaran panas panas yang secara fisis bersifat radial akan terdiskritisasi menjadi
bentuk segi empat. Hal ini dapat diatasi dengan memperkecil elemen diskrit pada
penghitungan, namun hasilnya walaupun mendekati pola radial tetap menyisakan
kesan bahwa sebaran panas berbentuk segi empat (dengan sisi tumpul).

Yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pembuatan software yang
mensimulasikan transfer panas
METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan simulasi sistem fisis menggunakan metode komputasi.
Sistem fisis yang ditinjau berupa plat dengan ukuran 2 x 2 satuan panjang. Plat
kemudian diberi nilai suhu awal nol di semua tempat kecuali titik panas atau cincin
panas yang berpusat di titik asal koordinat.

Persamaan difusi yang digunakan adalah Persamaan (1)

(1)

Operator del yang digunakan adalah operator del pada koordinat silindris seperti
pada persamaan (2)

(2)
Persamaan (1) dicari solusinya secara numerik mengunakan metode finite

difference. Bahasa python digunakan karena mendukung fungsi array slicing sehingga
mempercepat penghitungan.

Karena sistem fisis yang ditinjau adalah plat dan dianggap dua dimensi, maka
hanya digunakan  suku pertama dan kedua pada Persamaan (2). Variabel yang
digunakan adalah r dan yang dalam kode program diwakili oleh r dan p (dari kata
phi) dengan elemen masing-masing dr dan dp.
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Diskritisasi sistem fisis dapat dilihat seperti pada Gambar 1. Plat dibagi secara
radial dengan langkah dr sebesar 1/20 dan dp sebesar 2/20.

Gambar 1. Diskretisasi sistem fisis secara radial

Nilai parameter awal yang dimasukkan adalah
nr  = 20
np  = 20
r       = sp.linspace(0.,1.,nr)
p       = sp.linspace(0.,2*sp.pi,np)
dr  = r[1]-r[0]
dp  = p[1]-p[0]
a   = .5
tmax    = 100
t       = 0.
dr2     = dr**2
dp2     = dp**2
dt      = dr2 * dp2 / (2 * a * (dr2 + dp2) )
dt      /=10
ut      = sp.zeros([nr,np])
u0      = sp.zeros([nr,np])

ur      = sp.zeros([nr,np])
ur2     = sp.zeros([nr,np])
Penerapan metode finite difference dalam python adalah sebagai berikut.
ut[1:-1, 1:-1]  = u0[1:-1, 1:-1] + a*dt*(

(ur[1:-1, 1:-1] - ur[:-2, 1:-1])/dr+
(u0[2:, 1:-1] - 2*u0[1:-1, 1:-1] + u0[:-2,1:-1])/dr2+
(ur2[1:-1, 2:] - 2*ur2[1:-1, 1:-1] + ur2[1:-1, :-2])/dp2)

Syarat batas digunakan  saat r = 1 adalah sebagai berikut
ut[1:-1, 0]  = u0[1:-1, 0] + a*dt*(

(ur[1:-1, 0] - ur[:-2, 0])/dr+
(u0[2:, 0] - 2*u0[1:-1, 0] + u0[:-2, 0])/dr2+
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(ur2[1:-1, 1] - 2*ur2[1:-1, 0] + ur2[1:-1, np-1])/dp2)
ut[1:-1, np-1]  = u0[1:-1, np-1] + a*dt*(

(ur[1:-1, np-1] - ur[:-2, np-1])/dr+
(u0[2:, np-1] - 2*u0[1:-1, np-1] + u0[:-2,np-1])/dr2+
(ur2[1:-1, 0] - 2*ur2[1:-1, np-1] + ur2[1:-1, np-2])/dp2)

Sebagai pembanding, dibuat simulasi dengan sistem fisis yang sama namun
menggunakan penghitungan dengan operator del di sistem koordinat kartesian. Kode
sistem pembanding dalam python adalah sebagai berikut.

Nilai awal
dx=0.05
dy=0.05
a=0.5
timesteps=500
t=0.
nx = int(1/dx)
ny = int(1/dy)
dx2=dx**2
dy2=dy**2
dt = dx2*dy2/( 2*a*(dx2+dy2) )
ui = sp.zeros([nx,ny])
u = sp.zeros([nx,ny])

Kode utama
u[1:-1, 1:-1] = ui[1:-1, 1:-1] + a*dt*(

(ui[2:, 1:-1] - 2*ui[1:-1, 1:-1] + ui[:-2, 1:-1])/dx2 +
(ui[1:-1, 2:] - 2*ui[1:-1, 1:-1] + ui[1:-1, :-2])/dy2 )

Kedua simulasi menggunakan bahasa python yang dijalankan pada sistem operasi
OS X El Capitan. Gambar dan video dirender menggunakan modul python matplotlib
yang disimpan dalam format .mp4. Data yang dibandingkan adalah data gambar pola
sebaran panas pada kedua metode.

Penelitian memuat rancangan penelitian dan pendekatan yang digunakan, teknik
pengambilan data, analisis data, dan penafsiran serta penyimpulan hasil penelitian.
Prosedur penelitian ditulis secara runut dan jelas.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sub Pembahasan 1 (Bila Ada)

Hasil simulasi dapat dilihat pada Gambar 2

a b

Gambar 2. a) Hasil simulasi di koordinat Kartesan, b) koordinat silindris
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Dapat dilihat bahwa perambatan panas benar-benar memiliki pola radial saat
disimulasikan dengan menggunakan operator del di koordinat silindris.

Kelemahan simulasi dengan metode ini dapat dilihat pada Gambar 3. Terlihat
bahwa jika kita memberikan nilai awal yang tidak simetri terhadap titik asal, maka
hasilnya akan tidak sesuai dengan fakta atau hasil hitungan secara analitis. Hal ini
disebabkan oleh sifat radial dari koordinat silindris yang menyebabkan elemen diskrit
memiliki luas yang berbeda-beda, semakin jauh dari titik asal maka luas elemen diskrit
akan semakin besar.

Gambar 3. Hasil simulasi dengan nilai awal tidak simetri terhadap titik
asal

Referensi ditulis dengan Century Schoolbook, ukuran 11 pt. Penulisannya mengikuti
format yang telah disediakan dalam template ini. Di dalam teks, sitasi ditulis dengan
format nama-tahun dan tuliskan “et al” setelah nama (contoh: Rietveld et al, 2015).
Daftar Rujukan hanya berisi pustaka yang disitasi (dirujuk) di dalam artikel.
KESIMPULAN

Hasil simulasi menunjukkan bahwa dengan nilai awal ditengah (simetris), program
memiliki hasil yang sebanding dengan simulasi dengan operator del pada koordinat
kartesian dengan beberapa kelebihan. Keuntungan metode ini yaitu lebih sesuai dengan
kondisi sebenarnya yang memiliki pola radial dan menggunakan ukuran elemen diskrit
yang relatif besar sehingga mempercepat waktu penghitungan.

Pemberian nilai awal yang tidak simetris memiliki hasil yang berbeda dan secara
fisis kurang tepat. Perlu dibuat sebuah simulasi yang dapat menghitung  secara radial
dengan operator del di koordinat silindris sedemikian sehingga titik sumber panas
selalu berimpit dengan pusat koordinat.
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memiliki hasil yang sebanding dengan simulasi dengan operator del pada koordinat
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Dapat dilihat bahwa perambatan panas benar-benar memiliki pola radial saat
disimulasikan dengan menggunakan operator del di koordinat silindris.
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akan semakin besar.

Gambar 3. Hasil simulasi dengan nilai awal tidak simetri terhadap titik
asal
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