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Simulasi aliran lava penting bagi masyarakat

dan pelajar

Fenomena fluida merupakan fenomena Fenomena fluida merupakan fenomena 

keseharian yang terjadi dilingkungan

Fluida dinamis seperti lava, merupakan

sistem yang komplek karena banyaknya

besaran yang terlibat





Bagian dari aplikasi AR Vulkano

Model single mountain

Pemodelan terhadap gunung api dan aliran

lava

Penggunaan metoda SPH

Parameter yang dihitung viskositas, 

kerapatan, tekanan, suhu dan gravitasi



Simulasi aliran lava

Interaksi lava denganInteraksi lava dengan

obyek lain

Visualisasi yang realistis



BAB I Pendahuluan

BAB II Terrain dan Sistem Partikel

Analisis dan Desain Simulasi Aliran Lava 
BAB III

Analisis dan Desain Simulasi Aliran Lava 

Menggunakan SPH

BAB IV
Implementasi Aliran Lava Menggunakan

SPH

BAB V Kesimpulan dan Saran





� Digunakan sebagai pemodelan landscape
� Data masukan berupa heightmap grayscale



� Mempunyai atribut : posisi , kecepatan, 
massa dan gaya

� Digunakan untuk pemodelan fluida





Salah satu metoda dalam Computational Fluid Dynamics 

( CFD ) yang sukses memodelkan berbagai interaksi

fluida

Metoda yang digunakan dalam interaksi antar partikel

pada fluida

Besifat meshfree / gridless



� Kemampuan untuk menggabungkan berbagai
aspek fisis

� Solusi untuk masalah permukaan bebas, 
batas deformabel, perpindahan antarmuka

� Akurasi, stabilitas dan adaptibilitas yang � Akurasi, stabilitas dan adaptibilitas yang 
tinggi



� Smoothing kernel digunakan untuk 
mentranformasikan sifat-sifat fisis dari 
bentuk suatu titik menjadi suatu bentuk yang 
menyebar dalam ruang
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� Nilai viskositas dan kerapatan tergantung
komposisi material

� Suhu lava berkurang secara eksponensial
yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar

� Warna lava tergantung suhu yang dimilikinya
(sesuai dengan hukum pergeseran Wien)

� Gaya eksternal yang mempengaruhi aliran� Gaya eksternal yang mempengaruhi aliran
lava adalah gaya gravitasi





� Heightmap grayscale mempunyai kedalaman
warna 8 bit ( jangkauan 0-255 )

� Ketinggian verteks sesuai dengan skala
kedalaman warna titik piksel pada heightmap

� Nilai ketinggian berdasarkan kedalaman� Nilai ketinggian berdasarkan kedalaman
warna hitam --> daerah paling rendah

warna putih --> daerah paling tinggi



� Indexing vertek : vertex[0] – vertex[127]

� Indexing box : box[1]-box[16129]



Masing-masing segitiga mempunyai bidang
normal yang berbeda





� Tekanan

� Viskositas

� Tegangan permukaan



Menggunakan metoda Sphere Plane Sweep Test



� Partikel memantul dengan faktor redaman
0.25 

� Adanya faktor redaman karena pemantulan
partikel tidak lenting sempurna



� Menggunakan struktur data quadtree





Tidak adanya interaksi antar partikel dan
antara partikel dengan terrain



� Pengembangan interaksi partikel dengan
terrain, namun belum ada interaksi dengan
partikel



� Interaksi antar partikel menggunakan metoda
SPH dan interaksi antara partikel dengan
terrain



� Simulasi dijalan menggunakan prossesor Intel Core 2 Duo 
2.0 Gh, graphic card NVidia GeForce 8600. 

� Rendering dengan jumlah partikel 100, 500 dan 1000 
menghasilkan nilai frame perdetik berturut-turut 39 fps, 8 
fps dan 3 fps.



Pemodelan oleh Cani et.al ( Animating Lava 
Flows ), iMAGIS, France.1999







� Parameter yang dimiliki aliran lava viskositas, 
kerapatan, tekanan dan gaya gravitasi.

� Penggunaan SPH membuat aliran lava dapat
berinteraksi dengan obyek lain.

� Rendering karpet membuat aliran lava � Rendering karpet membuat aliran lava 
menjadi lebih realistis.

� Terrain yang digunakan merupakan model 
yang sebenarnya.



� Memperbesar ukuran heightmap.

� Penggunaan struktur data yang lebih efisien, 
pemograman GPU dan komputasi parallel.

� Penambahan parameter-paramter yang lain.

� Penggunaan metoda SPH untuk aplikasi yang � Penggunaan metoda SPH untuk aplikasi yang 
lain.




