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Abstrak 

Model berbasis partikel untuk dinamika fluida skala mesoskopik digunakan untuk mensimulasikan aliran 
fluida di dalam saluran panjang dua dimensi. Dengan metode Multi-Particle Collision Dynamics (MPCD) 
pada kasus aliran Hagen-Poiseuille. Partikel berinteraksi didalam sebuah saluran pipa berukuran  00  x ,

Lx  1 dan 00  y   , Hy  1 . Dimana L  dan H , berturut turut adalah panjang dan lebar saluran. 
Interaksi partikel di dalam saluran dibatasi dengan menggunakan syarat batas kontinuitas pada sumbu x
dan inversi kecepatan 0 *  untuk interaksi partikel dengan dinding saluran sumbu y . Saluran di dalam 
pipa diberikan beda tekanan, antara tekanan masuk dan tekanan keluar. Viskositas fluida diperoleh dengan 
melakukan fitting profil kecepatan yang diperoleh )(yux dengan teori. Dari penelitian ini didapat bahwa
hubungan interaksi antara viskositas dan suhu bersifat linear. 

Kata-kata kunci: aliran Hagen-Poiseulli, suhu, metoda MPCD, saluran persegi panjang

Pendahuluan 

Untuk membahas perilaku fluida dalam 
tingkat molekular, persamaan Navier-Stokes 
tidak cukup untuk menjelaskannya [1], karena 
persamaan Navier-Stokes merepresentasikan 
fluida dalam tingkat makroskopik. Maka 
diperlukan beberapa alternatif untuk 
memecahkan masalah tersebut, seperti metode 
Dissipative Particle Dynamics [2–4], Lattice-
Boltzmann [5–7], Direct Simulation Monte Carlo 
[8–10] dan Multi-Particle Collision Dynamics [11-
16]. Gerak dari partikel yang disebabkan 
kehadiran dari suhu menunjukan perilaku 
termopobik [17]. Hubungan suhu fluida dengan 
jenis berbeda, viskositasnya juga dapat berbeda, 
seperti yang telah dibuktikan dengan teori 
[18,19], maupun eksperimen [20]. Dari 
pembelajaran mengenai viskositas diatas, 
banyak diasumsikan viskositas fluida itu sebagai 
konstanta [21]. Akan tetapi properti fisik fluida 
dapat berubah secara signifikan dengan suhu. 
Maka dari itu diperlukan penelitian lebih lanjut 
mengenai perilaku tersebut. 

Penggunaan metode MPCD pada suatu 
fluida yang memenuhi profil kecepatan Hagen-
Poiseulli pada suatu pipa yang telah disajikan 
dalam bagian teori. Dan juga dinamika fluida itu 
sendiri memiliki sifat-sifat termal, maka dari itu 
pada kali ini ingin menunjukan hubungan antara 
viskositas dengan suhu. Deskripsi dari metode 
MPCD itu sendiri dijelaskan secara singkat 
dalam bagian simulasi. Nilai-nilai parameter 
yang bersifat simulasi (bukan besaran nyata) 

yang digunakan dalam simulasi yang akan 
mendapatkan hasil akan dibahas dalam bagian 
hasil dan diskusi. 

Teori 

Hukum Newton menyatakan percepatan dari 
partikel. Untuk menerapkan hukum Newton pada 
fluida, fluida di pecah menjadi suatu kotak 
persegi elemen fluida. Yang mengalami gaya 
pada ke-6 sisi permukaan. Secara konstitutif 
akan mendapatkan suatu persamaan Navier-
Stokes. Yang mana fluida dalam keadaan tak-
termampatkan dapat ditulis 
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 merepresentasikan dimensi 
koordinat yang dipakai. Dalam kasus ini yang 
berarti kecepatan paket fluida u&  berada dalam
dua dimensi, yang berarti 
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Gambar 1. Saluran persegi pajang dua 
dimensi dengan  panjang L ,  lebar H ,  serta  
aliran  fluida mengalir dalam arah x .  
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di  mana U adalah densitas, p  adalah 
tekanan, dan P  adalah viskositas kinematis, 
yang saling terkait dengan viskositas dinamis 

UPK   . 

Menggunakan  asumsi  aliran  tunak  dan 
sistem seperti dalam Gambar 1, Persamaan (2) 
akan menjadi 

� � � �yutyxu xx  ,, , 

� � 0,,  tyxuy .  (3) 

Kemudian dengan syarat batas pada dinding 
atas dan bawah saluran, harus dipenuhi bahwa 

� � � � 00   Huu xx .      (4) 

Perbedaan tekanan keluaran dan masukan 
pada sistem, sebesar 

io ppp � ' .     (5) 

Gambar  2.  Perbedaan tekanan input ( ip ) dan 

tekanan output ( op ) pada sistem. 

Gaya yang terjadi diakibatkan dari tekanan 
dalam sistem dua dimensi  

y
pFx

'
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di mana xF  merupakan gaya persatuan panjang

untuk sumbu x , sedangkan gaya yF  untuk 

sumbu xy  sebesar

0 yF .          (7) 

Untuk menghitung nilai viskositas dinamis 
dan konduktifitas termal koefisien dapat 
menggunakan persamaan secara berturut-turut 
[11] 
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Simulasi 

Dari beberapa metode yang telah disebut di 
pendahuluan, pada penelitian ini yang 
menggunakan metoda MPCD, di mana elemen-
elemen fluida direpresentasikan menggunakan 
sel-sel yang tersusun atas banyak partikel. 

Gambar  3.  Partikel-partikel  terdistribusi di 
dalam kotak berwarna biru muda, mengalami 
tumbukan di dalam sel setelah langkah aliran 
selama dt  . 

Partikel disimulasikan dengan cara 
dikelompokan bersama dalam suatu sel, yang 
merepresentasikan elemen fluida. Yang 
kemudian partikel berinteraksi antar sesama 
partikel dalam sel. Interaksi antar partikel 
dihitung secara sekaligus, yang disebut 
Stochastic Rotation Dynamics, untuk mencari 
langkah-langkah selanjutnya. Diilustrasikan 
dalam Gambar 3.  

Alogaritma MPCD terdiri dari dua bagian, 
yaitu langkah aliran dan langkah tumbukan [16]. 
Pada langkah aliran partikel akan berpindah 
secara balistik, yang dapat di ungkapkan 

ttvtrttr iii '� '� )()()( &&&
,   (10) 

Posisi partikel berubah secara diskrit dengan 
interval waktu t' . Tahap selanjutnya 
merupakan tahap tumbukan, setiap partikel yang 
terregistrasi di dalam sel akan bertumbuk semu, 
yang mengakibatkan perubahan kecepatan 
berdasarkan kepada 
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yang disebabkan oleh matriks rotasi cR . cu
&

merupakan  kecepatan  rata-rata  semua partikel 
yang terregistrasi dalam  suatu  sel.  
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Untuk kasus perbedaan tekanan, akan terjadi 
perubahan kecepatan. Akan mempengaruhi 
kecepatan sebesar 

ttatvttv iii '� '� )()()( &&&
.        (12) 

Variabel ia
&

  merupakan percepatan partikel

fluida yang dihasilkan dari total gaya xF . Sesuai 
dengan hukum kedua Newton, jika gaya 
diterapkan ke dalam sistem akan menghasilkan 
kecepatan yang proporsional.  

Jika di dalam sistem terdapat gaya lain, 
seperti gravitasi, gaya gerak listrik, gaya 
magnetik, gaya gesek, gaya pegas atau pun 
gaya lain yang bekerja mengganggu ke dalam 
sistem, akan di tambahkan kedalam xF , sebelum 

menghitung perubahan percepatan ia
&

  .

Fluida di bagi kedalam elemen-elemen kecil 
berbentuk sel bujur sangkar, dengan panjang 
sisi l . Dengan kondisi awal setiap sel terdiri dari 
partikel dengan jumlah yang sama. Adapun jika 
nanti kemudian akan terdapat perbedaan jumlah 
partikel avN  dari antar sel diperbolehkan, yang 
dihasilkan dari kedinamisan pergerakan partikel 
itu sendiri. Begitu juga dengan densitas dari 
fluida, yang didapat dari 

2l
mNav U ,        (13) 

yang adapun 2l  merupakan luas dari sel, untuk 
menyatakan densitas dari setiap sel dalam 
koordinat dua dimensi. 

Di dalam sistem ini, suhu yang bersumber 
dari fluida itu sendiri tanpa gangguan dari luar 
juga pembatas. Simulasi diulang untuk 
mendapatkan hasil yang berbeda ketika 
menggunakan parameter berbeda. Syarat batas 
tumbukan untuk tiap partikel berbeda pada 
kedua sumbu. syarat  tumbukan  inversi  0 *
pada 0 y    dan  Hy  dan  syarat 
kontinuitas  pada 0 x  dan Lx    . 

Hasil dan diskusi 

Simulasi ini menggunakan beberapa variabel 
seperti 1 dt , 10  a  , 30 xN , 30 yN  

10 avN , 1 m , 1 Bk  , 0 * , 20 ip , 

dan 10 op . Suhu dimulai ketika 

4.0awal  T sampai dengan 9.84maks  T . Untuk 
simulasi selanjutnya suhu nya ditambah 
sebanyak 0.5. Simulasi dilakukan sebanyak 
1000 dt  yang diharapkan mencapai keadaan 

stasioner. Setiap perbedaan suhu dilakukan 
simulasi yang berbeda, agar sistem tidak 
terpengaruh dari suhu selain dari sistem itu 
sendiri. 

Gambar 4. Profil kecepatan hasil simulasi 
)(yux

&
pada 05.0 ax   dan 9.84 T   

Kemudian dilakukan fitting persamaan (8) 
untuk mencari nilai K . Nilai K  terdapat 

sebanyak xN , yaitu ada 30. Untuk mencari nilai 
viskositas dari fluida didapat dengan merata-
ratakan dari ke 20 nilaiK   tersebut. Dapat dilihat 
pada Gambar 4 profil kecepatan Hagen-Poiseulli 
pada saluran masuk. Dari suhu maksimal yang 
digunakan untuk parameter tercatat bahwa 
viskositas pada aliran masuk adalah sebesar 
50.197. 

Pengaruh dari perubahan nilai T terhadap 
nilai K . Yang telah disebutkan dalam 
persamaan (8). Maka akan mendapatkan fungsi 
linier dari suhu fluida tersebut. 

Gambar 5. Nilai avgK sebagai fungsi dari T

Hubungan ini terjadi ketika fluida yang 
memiliki nilai suhu internal tanpa gangguan dari 
luar. Nilai K  yang semakin meningkat ketikaT
meningkat didapat dari pergerakan partikel 
tersebut. Didapat bahwa kemiringan garis grafik 
tersebut sebesar 0.55. 
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Kesimpulan 

Metode MPCD telah digunakan untuk 
mensimulasikan aliran fluida dalam pipa dua 
dimensi dalam saluran berbentuk persegi 
panjang. Dalam simulasi kali ini terdapat fungsi 
linier dari viskositas fluida dengan suhu. Yang 
menyebabkan semakin tinggi suhu fluida 
tersebut, semakin kental fluida tersebut. 

Ucapan terima kasih 

Sosialisasi hasil penelitian ini didukung oleh 
Program Riset ITB 2015 Batch II dengan nomor 
kontrak 1763/I1.B04.1/KU/2015. 
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