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Abstrak 

Telah dilakukan simulasi mengenai interaksi air yang dijatuhkan pada ketingian tertentu dari fluida minyak 

menggunakan metode Moving Particle Semi-Implicit atau MPS. MPS merupakan metode komputasi tanpa 

grid (grid-less method) dan berorientasi pada gerak partikel penyusun sistem. Metode MPS digunakan 

sebagai hasil simulasi yang akan divalidasi dengan eksperimen. Sistem yang disimulasikan berupa aliran air 

dari ketinggian 10 cm, 20 cm dan 30 cm dari permukaan minyak yang berada pada suatu wadah berdimensi 

15 cm x 4 cm. Hasil simulasi menunjukkan bahwa air akan mendesak minyak saat mencapai permukaan atas 

minyak serta tidak terjadi pencampuran homogen antara air dan minyak. Aspek Fisis yang akan ditinjau 

berupa tekanan awal partikel air saat dijatuhkan dari wadah, tekanan antar muka fluida saat pertama kali 

bersentuhan dan saat air telah mendesak semua partikel minyak keluar dari wadah.  

Kata-kata kunci: Air, minyak, tekanan, Metode MPS, partikel 

PENDAHULUAN 

Pemodelan suatu eksperimen dalam fisika dapat dilakukan dengan berbagai metode. Beberapa 

diantaranya adalah metode analitik dan numerik. Dalam metode numerik sering kali dijumpai penggunaan 

grid atau mesh sebagai alat untuk mendefinisikan geometri sistem. Dewasa ini telah diperkenalkan suatu 

metode pemodelan tanpa menggunakan mesh atau grid yaitu metode basis partikel, salah satunya adalah MPS 

atau Moving Particle Semi-Implicit Method [1]. MPS merupakan metode yang dikembangkan untuk simulasi 

aliran fluida tak—terkompres menggunakan algoritma semi-implicit. MPS menggunakan perhitungan 

Lagrangian sebagai dasar penyelesaian operasi matematis di dalam program yang digunakan. Metode ini 

merupakan suatu metode numerik yang bebas dari penggunaan persamaan difusi karena bagian konveksi 
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pada perhiutngan ini tidak didiskritisasi[1]. Keterkaitan informasi antara suatu titk grid dengan yang lain 

tidak diperhatikan. Inilah yang dimaksud dengan  metode “gridless”.  Beberapa pengembangan pada MPS 

telah dilakukan. Salah satunya adalah pengembangan pada akurasi perhitungan dengan skema Cubic-

Interpolated Pseudoparticle[2]. Metode gridless lain yang telah dikembangkan adalah Particle and Force 

Method [3], Smoothed Particle Hydrodynamic [4]. Pada penelitian ini hanya akan diguanakan MPS dalam 

memodelkan suatu eksperimen aliran fluida. 

(a) (b) 
Gambar 1. Perhitungan numerik (a) basis grid [5] (b) basis partikel [6] 

Pada kondisi kecelakaan besar reaktor, seperti Fukushima, proses pelelehan yang diakibatkan oleh 

hilangnya system pendingin akan bermula dari komponen-komponen yang berinteraksi langsung (surface 

contact) atau berdekatan dengan bahan bakar di atas core plate. Waktu proses pelelehan pun bertahap karena 

akan dipengaruhi oleh melting point dari tiap material. Pada kondisi kecelakaan besar dimungkinkan adanya 

lelehan dari material tertentu, telah berada di lower plenum sebelum lelehan dari core plate turun ke lower 

plenum. Pada kondisi tersebut akan terjadi interaksi antara fluida diam dengan fluida yang bergerak dari 

ketinggian tertentu. Perilaku interaksi antara dua fluida tersebut berpotensi mempengaruhi mekanisme dan 

waktu pelelehan pengungkung reaktor. 

Pada penelitian ini, dilakukan simulasi gerak fluida dari suatu ketinggian tertentu terhadap permukaan 

fluida lain di dalam suatu wadah dengan dimensi yang telah ditentukan. Perbedaan ketinggian akan 

divariasikan dan secara kualitatif akan diamati perubahan yang ada pada sistem. Model ini akan 

disimulasikan menggunakan MPS dan akan divalidasi dengan eksperimen sederhana sesuai dengan sistem 

yang dibangun. Fluida yang digunakan merupakan air dan minyak goreng dengan kekentalan tertentu.   

TEORI DASAR METODE MPS 

Persamaan dasar 

Metode MPS pertama kali dikembangkan oleh Koshizuka dan Oka pada tahun 1996 [6]. Sebagai landasan 

matematis pada pemodelan ini digunakan beberapa persamaan terkait dinamika fluida 
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Persamaan (1) merupakan persamaan yang menyatakan konservasi massa atau rapat massa dari sistem yang 

dibangun. Sehigga tidak ada perubahan massa yang bergantung pada waktu atau dapat disebut juga massa 

dalam hal ini konstan. Persamaan (2) merupakan persamaan konservasi momentum yang menandakan bahwa 

total momentum sistem adalah sama saat sebelum terjadi dinamika partikel maupun sesudahnya. Persamaan 

(3) merupakan persamaan perubahan temperatur sistem terhadap waktu. Ketiga persamaan tersebut adalah 

persamaan dasar dimana suku pertama merupakan turunan fungsi waktu dan suku kedua merupakan turunan 

fungsi geometri. 
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Fungsi beban 

Fungsi beban atau weight function merupakan suatu persamaan matematis yang merepresentasikan 

interaksi dari satu partikel dengan partikel lain dalam radius interaksi re yang telah ditentukan. Jari-jari atau 

radius interaksi ini merupakan parameter pembatas lingkungan yang mempengaruhi dinamika partikel. 

Semakin besar re maka akan semakin banyak partikel yang mempengaruhi dinamika partikel tinjauan. Secara 

matematis persamaan fungsi beban dinyatakan sebagai 
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Fungsi beban tersebut akan mempengaruhi beberapa aspek fisis terkait dinamika partikel dalam sistem 

yang ditinjau. Sebagai pengaruhnya terdapat definisi rapat partikel yakni penjumlahan fungsi beban dari 

seluruh interaksi partikel yang ada dalam sistem dengan partikel tetangga dalam parameter re. Pengaruh rapat 

partikel ada pada perhitungan jumlah partikel tiap satuan volume. Berikut adalah bentuk matematis dari rapat 

partikel dan partikel dalam satuan volume 
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Gambar 2. Model interaksi partikel dalam suatu radius re 
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Persamaan (9) menyatakan densitas fluida sebenarnya. Sehingga langsung densitas fluida dipengaruhi oleh 

jari-jari interaksi partikel dalam sistem yang ditinjau. Setelah didapat persamaan untuk densitas atau rapat 

massa dari fluida maka dinamika dalam sistem dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (1), (2) dan 

(3). Namun pada penelitian ini tidak dilakukan perhitungan perubahan temperatur atau heat transfer dalam 

sistem. Hanya dilakukan perhitungan terhadap konservasi massa dan momentum serta perubahan tekanan 

dalam sistem. 

ALGORITMA SEMI-IMPLISIT 

Sebagai salah satu metode numerik MPS memiliki algoritma tersendiri. Dimulai dengan membangun 

geometri dari sitem yang akan disimulasikan. Selanjutnya proses ini disebut proses inisiasi. Selain 

membangun geometri dilakukan juga penentuan jumlah partikel dan jenis partikel yang direpresentasikan 

pada rapat massa. Dalam penelitian ini dilakukan simulasi dengan air yang memiliki rapat massa sebesar 

1000 kg/m3 dan minyak sebesar 877,130 kg/m3.  Selanjutnya program akan menghitung densitas partikel 

sesuai dengan persamaan (7) dan perhiutngan gaya luar F yang memungkinkan adanya dinamika partikel 

dalam sistem. Partikel partikel penyusun sistem juga akan dihitung besar viskositasnya, meskipun telah ada 
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nilai masukkan dari user pada data input. Keseluruhan perhitungan yang ada dilakukan saat terjadi 

pergerakan partikel dalam sistem. Saat terjadi pergerakan, maka terdapat perubahan setidaknya pada partikel 

terdekat dari partikel yang ditinjau dalam suatu radius interaksi. Oleh karena itu akan mengubah seluruh nilai 

yang telah dihitung sebelumnya. Sehingga dilakukan perhitungan kembali mengenai densitas partikel dengan 

adanya densitas baru sesuai dengan kecepatan partikel dalam sistem. 

Penjabaran diagram alir pada paragraf sebelumnya merupakan bagian perhitungan eksplisit pada 

keseluruhan program MPS. Selanjutnya dilakukan perhitungan tekanan secara diskrit dan perhitungan koreksi 

kecepatan serta posisi partikel. Setiap partikel memiliki koordinat masing-masing yang tidak terikat antar 

partikel satu dengan yang lain, sehingga perhitungan ini cukup penting mengingat tidak adanya deklarasi grid 

pada sistem yang dibangun. Koreksi kecepatan dan posisi partikel saat bergerak dipergunakan untuk 

perhitungan gradien tekanan hingga terjadi kesetimbangan sistem dan setiap patikel telah diperbaharui segala 

property fisisnya. Apabila sistem yang ditinjau belum memiliki nilai yang setimbang maka dinamika partikel 

akan terus berlangsung. Pada proses ini merupakan bagian perhitungan implisit.  

Gambar 3. Diagram alir metode semi-implisit[1,6] 

HASIL SIMULASI DAN EKSPERIMEN 

Simulasi dengan metode MPS dilakukan terlebih dahulu dengan geometri wadah akrilik 15 cm x 4 cm x 3 

cm dan botol dengan tinggi 10 cm dan diameter lubang tempat aliran fluida adalah 2.6 cm. Pada penelitian ini 

dilakukan pengaliran air pada ketinggian 10 cm dan 20 cm dari permukaan fluida yang berada pada wadah 

akrilik. Jenis fluida pada wadah akrilik divariasikan yaitu antara air dan minyak. Berikut adalah perbandingan 

hasil simulasi dan eksperimen yang telah dilakukan pada hari Sabtu, 18 November 2017 pukul 14.00 hingga 

17.00 WIB. Proses inisiasi dimulai dengan mempersiapkan geometri sistem seperti gambar 4. 

Gambar 4 merupakan tahap inisiasi pada simulasi dengan MPS. fluida berwarna biru menunjukkan air 

sementara fluida berwarna hijau adalah minyak. Simulasi dilakukan dengan jarak antar partikel diatur sebesar 

0,001 m dengan geometri yang telah dibangun dikalikulasikan jumlah partikel yang ada dalam sistem 

sebanyak 13.341 partikel. Selanjutnya proses menjalankan program dan perhitungan pada dinamika partikel 

dimulai.  
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(a) (b) (c) (d) 

Gambar 4. Geometri pada prsoses inisiasi simulasi interaksi fluida (a) air-minyak 10 cm (b) air-minyak 20 cm (c) air-

air 10 cm (d) air-air 20 cm 

(a) (b) 

Gambar 5. Tahap inisiasi pada eksperimen interaksi fluida (a) air- minyak (b)air-air 

Proses selanjutnya dilakukan dengan mengalirkan fluida yang ada di dalam botol ke wadah dan diamati 

perubahan dan interaksi dari kedua fluida saat bertemu di dalam wadah akrilik. Proses ini membutuhkan 

waktu eksperimen maupun simulasi yang cukup singkat sehingga penggambilan gambar saat eksperimen 

cukup berpengaruh besar pada validitas simulasi program. Berikut adalah hasil dari simulasi dan eksperimen 

tersebut 

(a) (b) (c) 

Gambar 6. Perbandingan hasil eksperimen dan simulasi pada interaksi air-minyak 10 cm (a) detik ke 0,1 (b) detik ke 0,2 

(c) detik ke 1,5 

Selanjutnya dilakukan proses simulasi dan eksperimen untuk interaksi fluida air-minyak pada ketinggian 20 

cm dan hasil keduanya terhlihat pada gambar 7. Terlihat bahwa hasil simulasi dan eksperimen memberikan 

bentuk kualitatif yang hampir sama. Pada interaksi air-minyak ini nampak bahwa dengan semakin tinggi 

jarak fluida air dengan minyak maka akan menghasilkan semburan minnyak semakin besar.  
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(a) (b) (c) 

Gambar 7. Perbandingan hasil eksperimen dan simulasi pada interaksi air-minyak 20 cm (a) detik ke 0,1 (b) detik ke 0,2 

(c) detik ke 1,5 

Hal yang sama juga dilakukan terhadap interaksi air-air pada ketinggian 10 cm dan 20 cm. Hasil simulasi 

menunjukan adanya semburan yang lebih tajam daripada interaksi air-minyak dengan ketinggian yang sama. 

Hal ini dapat terjadi karena perbedaan kekentalan antara air dan minyak. Minyak memiliki kekentalan yang 

lebih besar daripada air sehingga proses mendesak minyak membutuhkan energi lebih besar agar hasil 

semburan sama dengan saat air mendesak air. 

(a) (b) (c) 

Gambar 8. Perbandingan hasil eksperimen dan simulasi pada interaksi air-air 10 cm (a) detik ke 0,1 (b) detik ke 0,2 

(c) detik ke 1,0 

Hasil simulasi juga menunjukan bahwa tidak terjadi campuran homogen antara air dan minyak dan 

tervalidasi oleh hasil eksperimen pada detik 1,5 untuk interaksi air-minyak di semua variasi ketinggian. 

Volume sisa fluida pada interaksi air-air secara kualitatif lebih besar daripada air-minyak. Hal ini dapat 

disebabkan adanya air yang masuk kembali ke wadah setelah didesak oleh air dari botol, meskipun semburan 

air-aor lebih tajam daripada air-minyak. 
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(a) (b) (c) 
Gambar 9. Perbandingan hasil eksperimen dan simulasi pada interaksi air-air 20 cm (a) detik ke 0,1 (b) detik ke 0,2 

(c) detik ke 1,0 

SIMPULAN 

Telah dilakukan simulasi menggunakan metode MPS dan eksperimen pada interaksi air-minyak dan air-

air dengan variasi ketinggian 10 cm dan 20 cm. Hasil simulasi tervalidasi dengan baik oleh hasil eksperimen 

serta terlihat bahwa fluida minyak lebih sulit terdesak oleh air dikarenakan perbedaan tingkat kekentalan atau 

viskositas dari kedua fluida tersebut. Selain itu didapat hasil juga semakin tinggi perbedaan antara permukaan 

fluida dalam botol terhadap fluida dalam wadah maka semakin besar tekanan yang didapat oleh fluida dalam 

wadah dan mengakibatkan semburan ke luar wadah semakin tajam. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menganalisis secara kuantitatif tekanan yang didapatkan oleh patikel-partikel yang ada pada permukaan di 

wadah serta membandingkannya dengan hasil perhitungan secara rumus fisis.   
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