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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI SISTEM PARTIKEL MENGGUNAKAN METODA 

 SMOOTHED PARTICLE HYDRODYNAMICS (SPH) 

UNTUK SIMULASI ALIRAN LAVA 

 

Oleh 

Khairul Hamdi  

NIM : 23206331 

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO 

 
Simulasi aliran lava merupakan fenomena yang rumit dan kompleks karena 
banyaknya parameter yang terlibat. Metoda yang digunakan untuk mensimulasikan 
aliran lava adalah pendekatan Lagrangian dengan menganggap lava sebagai fluida 
yang disusun oleh sistem partikel. Metoda Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) 
diimplementasikan untuk interaksi antar partikel yang menyusun komponen fluida. 
Parameter fisis yang dimiliki oleh fluida lava berbasis partikel adalah kerapatan, 
viskositas, tekanan, tegangan permukaan, suhu dan gaya eksternal.  

Penggunaan metoda SPH memungkinkan sistem partikel dapat berinteraksi dengan 
obyek lain seperti terrain. Penentuan partikel tetangga terdekat menggunakan 
metoda staggered grid, fungsi smoothing kernel yang digunakan adalah kernel Spiky 
dan Poly6 yang tingkat kestabilan dan akurasi yang tinggi. Deteksi tumbukan antara 
partikel dan terrain menggunakan metoda Sphere Plane Sweep Test dan rendering 
karpet digunakan metoda quadtree. Aliran lava yang dihasilkan cukup realistis dan 
dapat mensimulasikan beberapa parameter fisis.   

Kata kunci : pendekatan Lagrangian, SPH, smoothing kernel, staggered grid, 
terrain, quadtree. 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTED PARTICLE SYSTEM USES  

 SMOOTHED PARTICLE HYDRODYNAMICS (SPH) METHOD 

FOR SIMULATING LAVA FLOW 

 

By 

Khairul Hamdi  

NIM : 23206331 

ELECTRICAL ENGINEERING DEPARTMENT 

 

The lava flow simulation is hard and complex phenomena because there is many 
parameter that be involved. Lagrangian approach uses to simulate lava flow and 
make asumption that lava is consist of particle. Smoothed Particle Hydrodynamics 
(SPH) implemented for interaction among partice that is element of fluid. Physical 
propertis of lava fluid is density, viscosity, pressure, surface tension, temperature and 
external force.  

Using SPH method make possibility to interact between particles and other objects 
like terrain. Calculate neighbor particles use staggered grid algorithm, kernel 
function that used is Spiky Kernel and Poly6 which more accurate and stable. 
Detection collision between particle use Sphere Plane Sweep Test algorithm. Particle 
was rendering with carpet use quadtree algorithm. The lava flow seen like realistic 
and can to simulate physical propertis as mention above. 

Keyword : Lagrangian approach, SPH, smoothing kernel, staggered grid, terrain, 
quadtree. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi multimedia, terdapat berbagai 

sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan. 

Berbagai berita dan peristiwa yang terjadi dapat disampaikan menjadi lebih cepat, 

lebih akurat dan kapasitas yang lebih besar. Berbagai peristiwa yang terjadi di alam 

dapat dimodelkan dengan mengetahui lebih terlebih dahulu berbagai parameter-

parameter yang mempengaruhi peristiwa tersebut. Salah satu obyek kajian yang 

menarik adalah memodelkan berbagai fenomena alam seperti gempa bumi, gunung 

berapi, banjir dan gerakan lempeng bumi. 

Salah satu obyek kajian yang cukup menarik adalah pemodelan fenomena gunung 

api. Indonesia yang terletak dikawasan cincin api (fired ring) yang ditandai dengan 

tingginya aktifitas vulkanis dan terdapat banyak gunung berapi, merupakan 

tantangan tersendiri bagi peneliti untuk mempelajari berbagai seluk beluk tentang 

gunung berapi dan membuat berbagai pemodelan gunung berapi sebagai sarana 

belajar bagi masyarakat dan pelajar[1]. Pemodelan yang dapat dilakukan diantaranya 

pemodelan letusan gunung api, pemodelan gerakan lempeng dan pemodelan aliran 

lava. 

Obyek berbasis fluida dapat dimodelkan menggunakan sistem partikel[2]. Partikel 

adalah entitas yang tidak mempunyai parameter ruang, merupakan obyek yang 

mempunyai parameter posisi, kecepatan dan gaya interaksi antar sesamanya serta 

dapat dipengaruhi oleh gaya luar. Sistem partikel adalah kumpulan massa titik dalam 

ruang tiga dimensi yang saling terhubung oleh gaya antar partikel dan dipengaruhi 

oleh gaya eksternal. Gaya eksternal yang mempengaruhi sistem partikel diantaranya 

adalah gaya gravitasi dan adanya gesekan yang terjadi antar partikel. Implementasi 

sistem partikel diantaranya dalam pemodelan fluida, asap, awan, api dan model-

model lain yang mempunyai sifat-sifat fluida[3]. Salah satu metoda pemodelan sistem 

partikel yang dapat diimplementasikan kedalam aplikasi Augmented Reality Vulkano 

(AR Vulkano) adalah Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). Implementasi 
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sistem partikel menggunakan metoda SPH diantaranya digunakan dalam pemodelan 

aliran lava, awan, sungai dan aliran fluida lainnya. Kelebihan yang dimiliki oleh 

metoda SPH adalah terdapatnya interaksi antara satu partikel  dengan partikel yang 

lainnya dan interaksi antara partikel dengan obyek lain. 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun permasalahan topik “Implementasi Sistem Partikel Menggunakan Metoda 

 Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) untuk Simulasi Aliran Lava” dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. pemodelan terhadap aliran lava dengan simplifikasi parameter-parameter 

yang ada; 

2. implementasi terrain dalam pemodelan gunung api menggunakan masukan 

data heightmap; 

3. implementasi metoda Smoothed Particle Hydrodynamics untuk pemodelan 

aliran lava. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam tulisan ini masalah dibatasi sebagai berikut : 

1. pemodelan diimplementasikan terhadap aplikasi Augmented Reality Vulkano 

menggunakan Magic Book; 

2. model gunung yang digunakan berupa gunung tunggal (single mountain); 

3. pemodelan dilakukan terhadap gunung berapi dan peristiwa aliran lava yang 

terjadi sepanjang gunung; 

4. gunung api yang dijadikan sebagai model adalah Gunung Merapi yang 

terdapat di daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); 

5. metoda  pemodelan sistem partikel yang digunakan adalah Smoothed Particle 

Hydrodynamics (SPH); 

6. parameter-paramer fisis yang dihitung dalam simulasi aliran lava adalah 

viskositas, kerapatan, tekanan,suhu dan gaya gravitasi.  
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1.4 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. simulasi aliran lava yang mempunyai parameter fisis kerapatan, tekanan, 

viskositas, suhu dan gaya gravitasi; 

2. simulasi aliran lava yang dapat berinteraksi dengan obyek lain; 

3. visualisasi obyek dan aliran lava yang realistis dan mendekati fenomena 

sebenarnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan “Implementasi Sistem Partikel Menggunakan Metoda 

Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) untuk Simulasi Aliran Lava” adalah 

sebagai berikut. 

BAB I. PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan sistematika penulisan.  

BAB II. TERRAIN DAN SISTEM PARTIKEL  

Dalam bab ini akan dibahas pengertian terrain, algoritma untuk meng-

generating terrain, sistem partikel, jenis-jenis sistem partikel dan penggunaan 

sistem partikel berbasis SPH untuk pemodelan fluida.  

BAB III. ANALISIS DAN DESAIN SIMULASI ALIRAN LAVA 

MENGGUNAKAN SPH 

Dalam bab ini akan dibahas analisis dan desain simulasi aliran lava. 

Pembahasan mengenai struktur data yang meliputi struktur data terrain, data 

heightmap, generating terrain, penentuan posisi partikel pada terrain, 

penentuan tetangga terdekat, smoothing kernel, emiter partikel, deteksi 

tumbukan dan rendering karpet.   

BAB IV. IMPLEMENTASI ALIRAN LAVA MENGGUNAKAN SPH 

Dalam bab ini akan dibahas implementasi terhadap rancangan yang telah 

dibuat. 

 

 



 

4 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan dibahas kesimpulan aplikasi yang telah dibuat dan saran-

saran untuk pengembangan selanjutnya. 
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BAB II 

TERRAIN DAN SISTEM PARTIKEL 

2.1 Terrain 

Terrain merupakan salah satu pemodelan yang penting dalam pemograman grafik. 

Terrain umumnya diimplementasikan untuk obyek-obyek yang statis. Salah satu 

implementasi terrain yang banyak digunakan dalam pemodelan lanskap. Contoh 

pemodelan lanskap adalah pemodelan bentangan tanah, pinggiran pantai, 

pegunungan dan lain sebagainya. Penggunaan terrain sebagai model lansekap ini 

banyak didapati dalam game motor rally dan real-time strategy. Pembuatan model 

terrain dapat dilakukan menggunakan data dummies maupun data heightmap yang 

diolah dari peta digital[5].  

Heightmap merupakan data yang digunakan sebagai masukan untuk membangun 

geometri terrain. Heightmap adalah peta digital yang memuat kedudukan titik yang 

diwakili oleh piksel dalam tiga dimensi yang dinyatakan dalam koordinat kartesian 

(nilai x, y, dan z). Nilai x dan y menyatakan kedudukan titik dalam bidang dan nilai z 

menyatakan ketinggian titik tersebut dalam ruang. Heightmap mempunyai nilai 

ketingggian dalam array dua dimensi yang disusun dalam kisi-kisi yang teratur. 

Untuk setiap lokasi (kedudukan titik x,y) dalam heightmap tersimpan nilai z. Nilai z 

berisi informasi ketinggian terrain pada posisi x,y. Untuk mereduksi ukuran data, 

nilai z disimpan dalam bentuk unsigned byte, nilai yang banyak digunakan adalah 8 

bit. Nilai unsigned byte mempunyai jangkauan antara 0 – 255. Nilai 0 menyatakan 

terrain paling rendah, sedangkan 255 menyatakan terrain paling tinggi.  

Salah satu kegunaan penting data heightmap ini adalah terdapatnya array dua 

dimensi yang mempunyai nilai  bit identik dengan bitmap grayscale. Setiap piksel 

bitmap 8 bit mempunyai nilai antara 0 dan 255 yang disimpan dalam gradasi warna 

hitam sampai putih. Hal ini identik dengan nilai heightmap yang digunakan untuk 

menyimpan informasi ketinggian[4]. Penggunakan bitmap grayscale, sebagai metoda 

penyimpanan data terrain, memudahkan untuk memvisualisasikan terrain dalam 

aplikasi komputer grafis.  
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Gambar 2.1  Data Heightmap. 

 

Gambar 2.1 merupakan contoh sebuah bitmap grayscale yang mempunyai 

kedalaman warna 8 bit, warna yang lebih gelap mempresentasikan area yang lebih 

rendah, sedangkan warna yang lebih terang menyatakan area yang lebih tinggi. 

2.2 Sistem Partikel 

Pendekatan berbasis partikel yang digunakan  untuk membuat obyek ada dua yaitu 

pendekatan Lagrangian dan pendekatan Eulerian[3]. Desbrun, Cani dan Tonnesen 

menggunakan partikel untuk menganimasikan obyek. Sistem partikel juga digunakan 

untuk animasi permukaan, pengontrolan permukaan implisit, dan animasi aliran 

lava[6]. 

Partikel adalah entitas yang tidak mempunyai parameter ruang, merupakan obyek 

yang mempunyai parameter posisi, kecepatan dan gaya interaksi antar sesamanya 

serta dapat dipengaruhi oleh gaya luar. Sistem partikel adalah kumpulan massa titik 

dalam ruang tiga dimensi yang dihubungkan dengan gaya tertentu dan dipengaruhi 

oleh gaya eksternal. Gaya eksternal yang mempengaruhi sistem partikel diantaranya 

adalah gaya gravitasi dan adanya gesekan yang terjadi antar partikel. Partikel 

mengalami percepatan apabila diberikan gaya seperti dirumuskan dalam hukum I 

Newton sebagai berikut[7] : 
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m
Fx

a ==
2

2

dt

d

                                            (2.1)
 

dengan 

 F  = gaya yang diberikan 

m = massa partikel 

x   = posisi partikel dalam arah sumbu x, y dan z 

Gaya gravitasi yang dialami partikel dapat dinyatakan dalam persamaan berikut : 

gf m=                                  (2.2) 

Percepatan adalah turunan pertama terhadap waktu dari kecepatan yang dinyatakan 

sesuai dengan persamaan (2.3) : 

v
v a

t

∂= =
∂

&

                            (2.3) 

Kecepatan merupakan turunan terhadap waktu dari posisi. 

x
x v

t

∂= =
∂

&

                                  (2.4)
 

sehingga : 

 

F
x

m
=&&

                       (2.5)
 

Sifat fisis partikel dapat dinyatakan dalam Gambar 2.2.  

 

Gambar 2.2  Atribut yang dimiliki partikel. 
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Dalam Gambar 2.2  partikel mempunyai besaran posisi dan kecepatan dalam fasa 

ruang. Sedangkan atribut yang lain seperti resultan gaya dan massa tidak berada 

dalam fasa ruang tersebut. 

2.2.1 Fasa Ruang 

Fasa ruang adalah ruang untuk mempresentasikan keadaaan yang mungkin bagi 

partikel, setiap keadaan yang mungkin berkorespondensi dengan satu titik yang unik 

dalam fasa ruang. Vektor posisi x dan vektor kecepatan v digabungkan kedalam 

bentuk 6 vektor dalam ruang 3 dimensi. Persamaan ruang fasa untuk gerak partikel 

adalah[8] : 

[ ] 31 2
1 2 3 1 2 3 1 2 3, , , , , , , , , ,

ff f
x x x v v v v v v

m m m
 =  
 

& & & & & &

                        (2.6)

 
 

 

 Gambar 2.3 Fasa ruang pada partikel. 

 

Gambar 2.3 menyatakan fasa ruang yang dimiliki oleh partikel, setiap partikel 

mempunyai parameter  posisi, kecepatan, gaya dan massa.  

2.2.2 Gaya  

Gaya yang bekerja dalam partikel dapat dibagi menjadi tiga kategori[8]. 

1. Gaya tunggal, adalah gaya yang dikenakan terhadap setiap partikel yang ada 

dalam sistem. Gaya ini dapat berupa gaya konstan maupun gaya yang tergantung 

atribut yang dimiliki oleh partikel, seperti posisi, kecepatan atau massa. Gaya ini 
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juga berubah terhadap waktu seperti gaya gravitasi atau gaya yang disebabkan 

oleh angin. 

2. Gaya antar partikel, adalah gaya yang diberikan terhadap beberapa partikel 

seperti gaya pegas, gravitasi antara partikel dan lain sebagainya. 

3. Gaya interaksi ruang (spasial), adalah gaya yang bekerja terhadap sebagian atau 

semua pasangan partikel yang tergantung posisi, seperti gaya tarik dan gaya 

dorong.  

2.2.3 Kopling Partikel 

Partikel yang tidak tergandeng, gaya yang bekerja hanya gaya tunggal. Implementasi 

gaya tunggal telah digunakan selama bertahun-tahun seperti efek asap, ledakan, 

hujan, aliran darah dan lain sebagainya. Karena tidak ada koneksi antar partikel, 

partikel tak terkopling tidak cocok untuk fluida, karena gaya internal mempunyai 

peranan yang penting.  

Untuk mensimulasikan interaksi antar partikel, beberapa model interaksi telah 

digunakan, diantaranya adalah potensial Lennard-Jones. Potensial Lennard-Jones 

menggambarkan gaya antara atom atau molekul netral. Ada dua gaya yang 

dikenakan, dalam jangkauan yang  jauh dikenakan gaya tarik-menarik (gaya Van der 

Waals) dan dalam jarak yang dekat dikenakan gaya tolak-menolak (tolakan Pauli, 

hasil dari overlapping orbital elektron).  Resultan gaya sama dengan nol untuk jarak 

tertentu yang disebut dengan titik keseimbangan. Potensial Lennard-Jones 

dinyatakan dengan persamaan berikut ini[8] : 

  ���� � 4� �	

��� � 	


����                                                              (2.7) 

dengan 

r   = jarak antar partikel  

σ  =  jarak dimana gaya antar partikel bernilai nol 

ε   = kedalaman sumur potensial 

Persamaan potensial Lennard-Jones hanya melibatkan gaya tolak dan gaya tarik 

dalam interaksi antar partikel. Untuk melibatkan interaksi partikel yang lain seperti 
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kerapatan, viskositas, transfer panas dan lain sebagainya digunakan metoda 

Smoothed Particle Hydrodinamics (SPH) yang berbasis gridless.  

2.3 Metoda Smoothed Particle Hydrodynamics 

Awalnya metoda SPH dikembangkan untuk memecahkan masalah yang berkaitan 

dengan pemodelan astrofisika dalam ruang tiga dimensi (3D). Saat ini, metoda SPH 

telah digunakan untuk berbagai area seperti pemodelan bidang astrofisika, juga 

pemodelan mekanika secara umum seperti karena kemampuannya untuk 

menggabungkan berbagai aspek fisis yang komplek kedalam rumusan SPH[3].  

2.3.1 Pengantar 

Metoda yang selama ini digunakan dalam bidang Computational Fluid Dynamics 

(CFD) dan Computational Solid Mechanics (CSM) adalah metode numerik berbasis 

mesh / grid. Metode berbasis mesh / grid yang digunakan seperti Finite Difference 

Method (FDM) dan Finite Element Method (FEM). Walaupun metoda berbasis 

grid/mesh berhasil dalam mensimulasikan berbagai fenomena, namun metoda ini 

mempunyai beberapa keterbatasan, diantaranya adalah[3] : 

1. penggunaan grid/mesh tidak cocok digunakan dalam simulasi permukaan 

bebas, deformasi batas, perpindahan antarmuka dan deformasi dalam jumlah 

yang besar;  

2. membutuhkan waktu yang lama dan komputasi tinggi untuk membangkitkan 

grid / mesh yang bagus dan berkualitas; 

3. membutuhkan pemodelan matematis yang kompleks untuk grid yang 

diimplementasikan pada geometri yang kompleks;  

4. metoda ini tidak cocok untuk simulasi yang memonitor propertis material 

dalam volume tetap, seperti aliran terpisah.  

Untuk mengatasi hal ini, alternatif yang digunakan adalah pemakaian metoda 

Meshfree Particle Method (MPM) khususnya Smoothed Particle Hydrodynamics 

(SPH). Alasan pemakaian metoda SPH ini adalah sebagai berikut : 



 

11 

 

1. metoda SPH dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan permukaan 

bebas, batas deformabel, perpindahan antarmuka seperti deformasi area yang 

luas; 

2. metoda ini mempunyai tingkat akurasi, stabilitas dan adaptibilitas yang tinggi 

dan sampai saat ini terus mengalami perbaikan; 

3. aplikasi SPH yang sangat luas, mulai skala mikroskopis (pemodelan 

komponen atom) sampai skala makroskopis (pemodelan dalam astronomi); 

metoda ini juga dikembangkan dalam sistem yang kontinyu dan diskrit; 

4. aplikasi SPH telah dapat mencakup berbagai aspek fisis fluida seperti 

viskositas, gaya eksternal, gaya internal, kerapatan, transfer panas dan lain 

sebagainya.  

Berdasarkan kelebihan yang dimiliki oleh metoda ini, aplikasi fluida yang 

dikembangkan menggunakan metoda Smoothed Particel Hydrodynamics (SPH). Ide-

ide dasar yang dimiliki oleh metoda SPH adalah sebagai berikut. 

1. Partikel disusun secara teratur tanpa adanya konektifitas antar partikel 

(meshfree). 

2. Penggunaan metoda representasi integral (integral representation methode) 

untuk aproksimasi fungsi bidang. Metoda SPH dinamakan dengan 

aproksimasi Kernel. 

3. Aproksimasi kernel kemudian diaproksimasikan menggunakan partikel yang 

dinamakan dengan aproksimasi partikel, teknik ini dilakukan dengan 

mengganti integrasi representasi integral pada field function dan turunannya 

dengan jumlah semua nilai yang berkorespondensi dengan partikel tetangga 

di local domain yang dinamakan dengan support domain.  

4. Aproksimasi partikel dilakukan setiap jangka waktu tertentu, sehingga 

penggunaan partikel tergantung kepada distribusi partikel disaat itu. 

2.3.2 Smoothing Kernel  

Smoothing kernel digunakan untuk mentranformasikan partikel dari bentuk suatu 

titik massa menjadi suatu bentuk yang menyebar dalam ruang. Fungsi kernel ini 

digunakan untuk menyebarkan massa atau properti-propertis yang lain dalam ruang 



 

 

dan dinormalisasikan untuk menjaga kuantitas fisis dalam sebuah sistem

smoothing kernel yang digunakan untuk penghitungan tekanan 

Debrun dengan persamaan sebagai

dengan 

 = smoothing length

 = jarak dari partikel yang kuantitasnya akan 

Kernel dapat digunakan untuk berbagai macam propertis yang terdapat 

partikel, seperti kerapatan, temperatur, dan lain sebagainya. 

terdistribusi dalam suatu sistem, 

ruang dengan menggunakan rumusa

dengan 

            = jarak antara partikel j dengan titik yang ditentukan

            = massa partikel j

            = smoothing length

  = jumlah partikel total yang terdapat pada sistem  

Viskositas adalah fenomena yang disebabkan oleh gesekan antar partikel yang 

mengurangi energi kinetik yang mengubahnya menjadi panas. Untuk menghitung 

gaya viskositas, digunakan jenis K

Penggunaan kernel ini untuk komputasi viskositas meningkatkan stabilitas s

secara signifikan.  

12 

dan dinormalisasikan untuk menjaga kuantitas fisis dalam sebuah sistem

yang digunakan untuk penghitungan tekanan adalah 

Debrun dengan persamaan sebagai berikut[9] : 

                     

smoothing length 

= jarak dari partikel yang kuantitasnya akan diestimasi 

digunakan untuk berbagai macam propertis yang terdapat 

partikel, seperti kerapatan, temperatur, dan lain sebagainya. 

suatu sistem,  kernel dapat menghitung kerapatan suatu posisi 

menggunakan rumusan sebagai berikut : 

                                             

= jarak antara partikel j dengan titik yang ditentukan 

= massa partikel j 

length partikel j 

= jumlah partikel total yang terdapat pada sistem   

Viskositas adalah fenomena yang disebabkan oleh gesekan antar partikel yang 

mengurangi energi kinetik yang mengubahnya menjadi panas. Untuk menghitung 

gaya viskositas, digunakan jenis Kernel ketiga sebagai berikut[9] : 

ini untuk komputasi viskositas meningkatkan stabilitas s

dan dinormalisasikan untuk menjaga kuantitas fisis dalam sebuah sistem[3]. Rumusan 

adalah kernel Spiky 

                          (2.8) 

digunakan untuk berbagai macam propertis yang terdapat dalam 

partikel, seperti kerapatan, temperatur, dan lain sebagainya. Partikel yang 

menghitung kerapatan suatu posisi 

                                             (2.9) 

Viskositas adalah fenomena yang disebabkan oleh gesekan antar partikel yang 

mengurangi energi kinetik yang mengubahnya menjadi panas. Untuk menghitung 

 

                    (2.10) 

ini untuk komputasi viskositas meningkatkan stabilitas simulasi 
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2.3.3 Kerapatan Partikel 

Kerapatan merupakan hal yang sangat penting dalam metoda SPH karena kerapatan 

menentukan distribusi partikel dan nilai smoothing length. Untuk partikel i, nilai 

densitas adalah : 

ij

N

j
ji Wm∑

=

=
1

ρ                                                (2.11)  

dengan 

N   = jumlah partikel tetangga pertikel i 

jm  =  massa partikel j 

ijW  = fungsi Smoothing partikel i yang dihitung untuk partikel j  

Nilai ijW dapat dicari menggunakan persamaan (2.12): 

( ) ),(,),( hRWhxxWhxxWW ijjijiij =−=−=
                             (2.12)

 

dengan  

h

xx

h

r
R

jiij
ij

−
==  , nilai ijR menyatakan jarak relatif antara partikel i dan j.  

ijr menyatakan jarak antara dua partikel.  

Namun persamaan ini mempunyai kelemahan, karena memerlukan lebih banyak 

komputasi karena densitas harus dihitung sebelum parameter lain dicari. Persamaan 

lain diusulkan oleh (Randles dan Libersky, 1996 ; Chen et al.,1999) adalah 

persamaan berikut :  

 �� � ∑ ���������
∑ ���

�� ��������
                                                                          (2.13) 

Persamaan ini mempunyai komputasi yang lebih cepat karena kerapatan dapat 

langsung ditentukan. 
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2.3.4 Laju Penurunan Suhu Lava 

Salah satu aspek dalam pemodelan lava adalah simulasi suhu lava setiap kali terjadi 

letusan. Lava yang baru keluar dari kawah mempunyai suhu yang sangat panas, 

temperatur lava akan berkurang secara berangsur-angsur bila telah mencapai kaki 

gunung. Lava yang telah mendingin akan memadat dan membeku. Lava yang 

mempunyai temperatur yang tinggi mempunyai warna yang lebih cemerlang 

dibanding lava dengan temperatur yang lebih rendah. 

Menurut hukum  Newton mengenai pendinginan, ketika sebuah obyek mempunyai 

temperatur yang lebih tinggi dibanding temperatur sekitarnya, obyek tersebut akan 

mengalami pendinginan yang sebanding dengan perbedaan temperatur antara obyek 

tersebut dengan suhu sekitarnya[10]. 

 �!� �  " # � $ �  "�%&'(                      * + 0                             (2.14) 

Dalam persamaan (2.14), laju turunnya suhu sebanding dengan gradien suhu saat itu. 

Grafik penurunan temperatur lava terdapat dalam Gambar 2.4.  

 

 

Gambar 2.4 Grafik eksponensial penurunan temperatur lava. 

 

Dalam Gambar 2.4, laju turunnya suhu sebanding dengan gradien suhu  antara fluida 

dengan lingkungan sekitar. Pendinginan lava disebabkan oleh kontak antara lava 

dengan tanah pegunungan dan antara lava dengan udara sekitarnya. 
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2.3.5 Penentuan Tetangga Terdekat 

Fungsi Smothing Kernel hanya berlaku untuk suatu area tertentu. Suatu partikel 

mempunyai sebuah fungsi Smoothing Kernel, setiap fungsi tersebut akan melingkupi 

partikel yang ada disekitarnya dalam batas area tertentu. Partikel terdekat yang ada 

disekitar partikel referensi ini dinamakan dengan partikel tetangga terdekat. Sebelum 

fungsi Smoothing kernel diberikan terhadap sebuah partikel, harus ditentukan 

terlebih dahulu partikel tetangga terdekatnya. Partikel yang berada diluar tetangga 

terdekat tidak dipengaruhi oleh fungsi Smoothing kernel. 

 

 

Gambar 2.5 Penentuan tetangga terdekat. 

 

Gambar 2.5 menjelaskan tentang penentuan tetangga terdekat terhadap partikel 

referensi yang dipengaruhi oleh smoothing length. Ada berbagai macam metoda yang 

digunakan untuk penentuan tetangga terdekat seperti algoritma All Pair Search, 

Linked-list Algorithm, Tree Search Algorithm, dan algoritma Staggered Grid[3].   

  



 

 

ANALISIS 

3.1 Analisis Aliran Lava

Aliran lava merupakan aliran berbagai material yang berasal dari dapur magma. 

Suhu yang tinggi membuat material didalamnya meleleh terutama material yang 

mempunyai titik didih rendah seperti bahan silikat dan alumunium. Lelehan material 

ini membuat lava berprilaku sebagai fluida yang dapat mengalir

Gambar 

Gambar 3.1 menyatakan berbagai parameter fisis yang dimiliki oleh aliran lava yang 

dapat dipandang sebagai fluida dinamis.

Aliran lava sebagai fenome

melibatkan banyak param

berbagai parameter yang ada disederhanakan dan parameter yang kontribusinya 

sedikit dapat diabaikan.

berikut. 

1. Nilai viskositas

dari dapur magma. Untuk kandungan kimia yang sama, nilai viskositas akan 

berkurang secara eksponensial saat temperatur menurun
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BAB III 

ANALISIS DAN DESAIN SIMULASI ALIRAN LAVA 

MENGGUNAKAN SPH 

Aliran Lava 

Aliran lava merupakan aliran berbagai material yang berasal dari dapur magma. 

Suhu yang tinggi membuat material didalamnya meleleh terutama material yang 

mempunyai titik didih rendah seperti bahan silikat dan alumunium. Lelehan material 

rprilaku sebagai fluida yang dapat mengalir. 

Gambar 3.1 Parameter fisis yang dimiliki oleh aliran lava

 
menyatakan berbagai parameter fisis yang dimiliki oleh aliran lava yang 

dapat dipandang sebagai fluida dinamis. 

Aliran lava sebagai fenomena alam merupakan sistem yang rumit, komplek dan 

melibatkan banyak parameter fisika dan kimia. Untuk mensimulasikan aliran lava, 

berbagai parameter yang ada disederhanakan dan parameter yang kontribusinya 

sedikit dapat diabaikan. Parameter fisis yang dimiliki oleh lava 

ilai viskositas tergantung komposisi kimia material lava yang dikeluarkan 

dari dapur magma. Untuk kandungan kimia yang sama, nilai viskositas akan 

berkurang secara eksponensial saat temperatur menurun[6].

lava

temperatur

kerapatan

viskositas
gradien 

warna

gaya 

gravitasi

ALIRAN LAVA  

Aliran lava merupakan aliran berbagai material yang berasal dari dapur magma. 

Suhu yang tinggi membuat material didalamnya meleleh terutama material yang 

mempunyai titik didih rendah seperti bahan silikat dan alumunium. Lelehan material 

 

Parameter fisis yang dimiliki oleh aliran lava. 

menyatakan berbagai parameter fisis yang dimiliki oleh aliran lava yang 

na alam merupakan sistem yang rumit, komplek dan 

simulasikan aliran lava, 

berbagai parameter yang ada disederhanakan dan parameter yang kontribusinya 

lava adalah sebagai 

komposisi kimia material lava yang dikeluarkan 

dari dapur magma. Untuk kandungan kimia yang sama, nilai viskositas akan 

. 
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Gambar 3.2 Kenaikan nilai viskositas akibat penurunan suhu[6]. 
 
 

Gambar 3.2 menjelaskan hubungan antara suhu dan nilai viskositas, 

penurunan suhu menyebabkan nilai viskositas menjadi naik. 

2. Kerapatan yang dimiliki oleh lava dipengaruhi oleh material yang ada di 

dalamnya. Aliran lava mengandung lelehan silikat dan alumunium yang 

mencair akibat suhu yang tinggi. Material ini membuat kerapatan lava 

menjadi tinggi. Nilai kerapatan massa lava basaltik adalah 2500 kg.m-3. 

3. Suhu lava yang paling tinggi saat lava baru dikeluarkan dari kawah. Suhu 

lava dalam keadaan ini berkisar antara 1200°-1400°C[1]. Suhu yang tinggi ini 

berkurang secara eksponensial yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. 

Energi termal lava diserap oleh lingkungan sekitar seperti tanah pegunungan 

dan udara. Laju pendinginan lava sebanding gradien suhu antara lava tersebut 

dengan lingkungan sekitar sesuai dengan persamaan (2.14). 

4. Warna lava tergantung suhu yang dimilikinya. Menurut hukum Pergeseran 

Wien ( Wien’s displacement law) bila suhu berkurang maka  kurva radiasi 

benda hitam akan berpindah ke arah intensitas yang lebih rendah dan panjang 

gelombang yang lebih panjang[11] sesuai dengan persamaan (3.1) : 

 -./0 � 2.898 5 10� 78 9                                            (3.1) 
 

Persamaan (3.1) diilustrasikan dalam Gambar 3.3. 
 



 

 

Gambar 3.3

Dalam Gambar 3.3

tersebut. Suhu 3000 K, benda hitam memancarkan radiasi yang mempunyai 

intensitas yang

warna merah. 

berwarna orange

menjadi merah kehitaman

 

Gambar 3.4

Gambar 3.4 merupakan contoh lava bersuhu tinggi yang dapat ditentukan 

temperaturnya berdasarkan panjang gelombang yang diradiasikan.
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Gambar 3.3 Kurva pergeseran intensitas dan panjang gelombang
 
 

Dalam Gambar 3.3, warna garis kurva menyatakan suhu 

tersebut. Suhu 3000 K, benda hitam memancarkan radiasi yang mempunyai 

intensitas yang tinggi dengan panjang gelombang 700 nm yang menghasilkan 

 Untuk lava, suhu awal 1200°C akan membuat lava berpijar dan 

orange kemerahan, disuhu rendah warna lava semakin meredup 

menjadi merah kehitaman[11]. 

Gambar 3.4 Lava yang berwarna orange kemerahan menandakan suhu 
yang tinggi. 

 
 

merupakan contoh lava bersuhu tinggi yang dapat ditentukan 

temperaturnya berdasarkan panjang gelombang yang diradiasikan.

 

as dan panjang gelombang.  

kurva menyatakan suhu dalam kondisi 

tersebut. Suhu 3000 K, benda hitam memancarkan radiasi yang mempunyai 

00 nm yang menghasilkan 

akan membuat lava berpijar dan 

suhu rendah warna lava semakin meredup 

 

kemerahan menandakan suhu 

merupakan contoh lava bersuhu tinggi yang dapat ditentukan 

temperaturnya berdasarkan panjang gelombang yang diradiasikan. 
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5. Gaya eksternal yang mempengaruhi pergerakan lava diantaranya adalah gaya 

gravitasi dan gaya dorongan oleh arah angin. Gaya gangguan oleh arah angin 

dapat diabaikan karena pengaruhnya yang kecil. Gaya gravitasi akan 

mempengaruhi pergerakan lava yang membuat aliran lava menuju area yang 

lebih rendah.  

Simulasi aliran lava dapat dipandang sebagai cairan fluida yang yang mempunyai 

berbagai sifat fisis. Metoda yang digunakan untuk simulasi lava dapat dibagi menjadi 

dua kategori[6]. Metoda pertama yang adalah pendekatan Eulerian yang 

mendiskritisasi ruang menjadi mesh tiga dimensi. Metoda yang kedua pendekatan 

Lagrangian yang berbasis partikel sebagai elemen fluida. Metoda ini telah sukses 

digunakan untuk memodelkan berbagai jenis fluida. Metoda ini memungkinkan 

terjadinya deformasi lava tanpa penambahan metoda kompleks yang lain[6]. 

Model gunung yang digunakan adalah model gunung nyata supaya dihasilkan obyek 

yang terlihat riil dan visualisasi yang bagus dimana kontur gunung dalam obyek 

sesuai dengan kontur gunung yang sebenarnya. Tekstur yang digunakan adalah 

tekstur yang sesuai dengan tekstur yang sebenarnya sehingga obyek yang 

ditampilkan terlihat realistis. 

3.2 Pemodelan Terrain  

Terrain digunakan sebagai model lanskap gunung api. Gunung api yang mempunyai 

kontur yang rumit dan komplek dapat dimodelkan dengan baik menggunakan metoda 

ini. Model gunung yang dibuat merupakan model yang diolah dari peta digital yang 

diproses menjadi heightmap. Tahapan proses penggunaan data Digital Elevation 

Model (DEM) menjadi terrain terdapat dalam Gambar 3.5. 



 

 

Dalam Gambar 3.5, d

foto satelit. Pemakaian data ini menjamin model yang dihasilkan 

3.2.1 Data Heightmap

Data DEM yang diperoleh diubah menjadi citra heightmap yang 

dijadikan sebagai data masukan untuk men

pemrosesan data heightmap

1. data DEM diperoleh dari citra satelit, setiap titik 

informasi dan

2. data DEM diubah menjadi 

keluaran yang diperoleh adalah gambar 

warna putih menunjukan ketinggian maksimum, warna hita

paling rendah;

3. mengatur kedalaman warna 

aplikasi ini kedalam

– 255, artinya 

Data heightmap dapat berupa file RAW atau BMP, 

dijadikan data masukan untuk men

digunakan terrain engine
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Gambar 3.5 Pemrosesan data Heightmap. 

, data DEM yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil 

foto satelit. Pemakaian data ini menjamin model yang dihasilkan terlihat 

Heightmap 

Data DEM yang diperoleh diubah menjadi citra heightmap yang 

dijadikan sebagai data masukan untuk men-generate terrain

heightmap adalah sebagai berikut :  

ata DEM diperoleh dari citra satelit, setiap titik dari peta DEM mengandung 

informasi dan letak dan ketinggian; 

ata DEM diubah menjadi heightmap menggunakan 

keluaran yang diperoleh adalah gambar heightmap dengan format 

warna putih menunjukan ketinggian maksimum, warna hita

paling rendah; 

engatur kedalaman warna heightmap menggunakan image editor

aplikasi ini kedalaman warna adalah 8 bit, sehingga mempunyai jangkauan 0 

255, artinya terrain mempunyai 256 skala ketinggian.  

dapat berupa file RAW atau BMP, image grayscale

masukan untuk men-generate terrain. Untuk men

terrain engine. 

Data Elevation 

Model (DEM)

Heightmap

Terrain

 

ata DEM yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil 

terlihat lebih riil. 

Data DEM yang diperoleh diubah menjadi citra heightmap yang selanjutnya 

terrain. Tahapan dalam 

peta DEM mengandung 

menggunakan software 3DEM, 

dengan format grayscale, 

warna putih menunjukan ketinggian maksimum, warna hitam untuk area yang 

image editor, dengan 

mempunyai jangkauan 0 

image grayscale ini selanjutnya 

. Untuk men-generate terrain 
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3.2.2 Generating Terrain 

Metoda  yang digunakan untuk generating terrain adalah memetakan ketinggian 

vertek terrain sesuai dengan skala yang terdapat dalam titik piksel dalam heightmap. 

Pengolahan bitmap grayscale menjadi terrain, data bitmap grayscale terlebih dahulu 

dikonversi menjadi mesh poligonal. Metoda ini, citra heightmap dianggap sebagai 

kisi yang mempunyai nilai-nilai ketinggian. Kisi-kisi ini akan diubah secara lansung 

menjadi rangkaian vertek-vertek  yang tersusun. Nilai koordinat x dan y setiap piksel 

akan diubah menjadi posisi vertek. Nilai warna dari setiap lokasi piksel akan diubah 

menjadi posisi z dalam setiap vertek. Ketika dilakukan pembacaan nilai grayscale 

dalam jangkauan 0 sampai 255, kemudian dilakukan proyeksi ketinggian, dengan 

titik tertinggi adalah 255 dan titik terendah adalah 0, sehingga heightmap yang 

terbentuk mempunyai 256 skala.  

Empat buah piksel persegi yang mempunyai dimensi panjang 2 piksel dan lebar 2 

piksel, akan membentuk 2 buah segitiga yang terdiri dari empat vertek. Penyimpanan 

vertek sebagai sebuah daftar yang memuat informasi posisi dalam koordinat x, y dan 

z. Data segitiga yang disimpan mempunyai 3 indeks dalam daftar vertek, yang 

menggambarkan vertek-vertek yang digunakan untuk setiap segitiga. Sehingga 

terdapat dua jenis data yaitu vertek dan indeks vertek.  

Untuk penentuan posisi vertek, juga dihitung permukaan normal untuk setiap segitiga 

yang merupakan hasil perkalian silang antara 2 vektor yang telah ternormalisasi.  

 

 

Gambar 3.6 Penentuan bidang normal pada sebuah segitiga pada terrain. 
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Gambar 3.6, vektor normal yang dihasilkan tegak lurus bidang. Penentuan arah 

normal diperlukan untuk respon setelah terjadinya tumbukan antara partikel dengan 

terrain[4]. Arah normal menentukan arah pantulan dari partikel setelah mengalami 

tumbukan dengan terrain. 

3.2.3 Penentuan Posisi Partikel dalam Terrain 

Ukuran heightmap yang digunakan adalah panjang 128 piksel dan lebar 128 piksel, 

ukuran ini digunakan agar program dapat dijalankan lebih cepat karena heightmap 

yang luas membutuhkan komputasi yang lebih besar. Setiap titik piksel membentuk 

satu buah vertek pada terrain. Tiga buah vertek  yang berdekatan akan membentuk 

sebuah segitiga, sehingga empat vertek yang berdekatan membentuk dua segitiga 

seperti dalam Gambar 3.7.  

 

 

Gambar 3.7 Penentuan distance perpiksel pada setiap vertek. 

 

Triangle[0] mempunyai titik sudut yang bersesuaian dengan  vertek[0], vertek[1] dan 

vertek[128]. Triangle[1] bersesuaian dengan vertek[1], vertek[128] dan vertek[129]. 

Jumlah segitiga yang terbentuk adalah 32258 yang mempunyai indeks Triangle[0] 

sampai Triangle[32257].  

Dua buah segitita yang sisi miringnya berhimpit membentuk sebuah kotak. Jumlah 

kotak dalam satu baris atau satu kolom adalah 127 buah. Masing-masing kotak 

mempunyai indeks dari box[1] sampai box[16129].  
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Gambar 3.8 Indexing box untuk penentuan area tumbukan. 

Sebuah partikel yang mempunyai kedudukan (x, y, z) akan mengalami tumbukan 

dengan terrain bila posisi z sama dengan tinggi sumbu z dalam terrain sesuai dengan 

proyeksi ketinggian heightmap terhadap terrain. Untuk penentuan posisi tumbukan 

dalam koordinat (x, z), ditentukan dahulu nilai :;<=>; dan ?;<=>;   dengan persamaan 

berikut : 

:;<=>; � @%AB 	C
D�

?;<=>; � @%AB 	E
D�                                                                 (3.2) 

Faktor pembagian dengan 4 digunakan karena nilai distance perpixel mempunyai 

nilai 4. Nilai distance perpixel menyatakan banyaknya grid yang terdapat disatu 

piksel. Setelah nilai :;<=>; dan F;<=>; didapatkan, ditentukan dalam indeks box berapa 

partikel tersebut berada menggunakan persamaan (3.3) : 

     A7G%: HI: � �:;<=>; � 1� # J�?;<=>; � 1� 5 �KAG!L � 1�M # �?;<=>; � 1�     (3.3) 

 

Gambar 3.9 Segitiga atas dan segitiga bawah pada sebuah box lokal. 
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Setelah posisi partikel ditentukan, selanjutnya penentuan posisi partikel apakah 

berada di segitiga kiri atau segitiga kanan, terlebih dahulu ditentukan nilai :(N�O dan  

F(N�O menggunakan persamaan (3.4) :  

:(N�O � : � JGAP!Q7@% R%�RA:%B 5 �:;<=>; � 1�M
?(N�O � ? � JGAP!Q7@% R%�RA:%B 5 �?;<=>; � 1�M                                 (3.4) 

Segitiga atas dan segitiga bawah dibatasi oleh garis diagonal yang didefinisikan 

dengan persamaan (3.5) : 

? � 8: # @                                                                                     (3.5) 

dengan 

 8 = gradien garis 

@  = konstanta 

Jika  

:(N�O +  ?(N�O maka posisi partikel berada di segitiga kiri, atau 

:(N�O S  ?(N�O maka posisi partikel berada di segitiga kanan 

3.3 Simulasi Aliran Lava Menggunakan Metoda SPH 

Metoda Smoothed Particle Hydrodynamics digunakan untuk pemodelan interaksi 

antar partikel. Model SPH yang digunakan adalah model yang diajukan oleh Muller 

et. al.[9]. Pemodelan SPH yang diajukan meliputi penentuan tetangga terdekat, 

smoothing kernel, penentuan gaya akibat tekanan dan penentuan viskositas.  



 

 

Gambar 3.10

Dalam Gambar 3.10

ditentukan tetangga terdekat dan 

tetangga terdekat ters

selanjutnya adalah perhitungan nilai kerapatan, viskositas, tekanan dan tegangan 

permukaan. 

3.3.1 Penentuan Tetangga

Teknik yang digunakan untuk 

partikel referensi cukup banyak misalnya 

tersebut mempunyai 

Struktur data yang digunakan untuk pemodelan lava 

adalah metoda staggered grid

dikembangkan untuk 
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Gambar 3.10 Desain sistem Smoothed Particle Hydrodynamics

 

Dalam Gambar 3.10, untuk menentukan nilai Smoothing kernel

angga terdekat dan fungsi smoothing kernel berlaku untuk partikel 

tetangga terdekat tersebut. Setelah fungsi Smoothing kernel ditentukan, langkah 

selanjutnya adalah perhitungan nilai kerapatan, viskositas, tekanan dan tegangan 

etangga Terdekat 

yang digunakan untuk penentuan posisi partikel yang terdekat dengan 

cukup banyak misalnya k-d tree, oktree dan staggered grid

tersebut mempunyai computing cost dan pemakaian source memori yang bervariasi. 

digunakan untuk pemodelan lava untuk aplikasi AR Vulcano 

staggered grids yang dikembangkan oleh Kipfer[12]

 sistem partikel dengan kerapatan partikel yang rendah. Struktur 

inisialisasi

penentuan partikel 

tetangga terdekat

perhitungan 

smoothing kernel

perhitungan densitas

perhitungan gaya 

akibat tekanan

perhitungan gaya 

akibat viskositas

perhitungan 

tegangan permukaan

rendering partikel

 

Smoothed Particle Hydrodynamics. 

ernel terlebih dahulu 

berlaku untuk partikel 

ditentukan, langkah 

selanjutnya adalah perhitungan nilai kerapatan, viskositas, tekanan dan tegangan 

enentuan posisi partikel yang terdekat dengan 

staggered grid. Teknik 

memori yang bervariasi. 

aplikasi AR Vulcano 
[12].  Struktur data ini 

partikel dengan kerapatan partikel yang rendah. Struktur 
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data staggered grids menggunakan memori yang lebih efisien dan komputasi yang 

tidak berubah saat aplikasi dijalankan. 

Daftar linear digunakan untuk menyimpan partikel. Grid virtual digunakan untuk 

memetakan partikel. Indeks bin  ( penyimpanan ) ( ix, iy, iz ) dikombinasikan untuk 

untuk membuat identifier 64 bit untuk setiap bin id = 0 z y xi i i  , sorting partikel 

didasarkan daftar identifier ini. Untuk menentukan partikel tetangga terdekat, terlebih 

dahulu dilakukan pengecekan terhadap yang terdapat di sumbu y, misalkan radius 

kernel yang digunakan adalah r dan titik koordinat partikel referensi yang akan 

ditentukan tetangganya adalah i(x,y,z) kemudian dilakukan sorting partikel yang 

mempunyai kedudukan (x,y,z-r) sampai (x,y,z+r). Setelah ditentukan penyortiran 

partikel dalam area tersebut, selanjutnya dilakukan penyortiran partikel dalam area ( 

x,y-r,z ) sampai ( x,y+r,z ). Langkah terakhir adalah menyortiran partikel dalam area 

(x-r, y,z) sampai (x+r,y,z). Hasil akhir yang didapatkan adalah daftar tetangga 

partikel i(x,y,z) dengan radius sisi r. Akhirnya diketahui posisi partikel mana saja 

yang termasuk tetangga terdekat dari partikel referensi i(x,y,z). Ketiga langkah ini 

dilakukan untuk setiap partikel setiap kali step simulasi. Penggunaan pendekatan 

staggered grid ini, terdapat tiga daftar line yang  sederhana. Pseudocode untuk 

pencarian tetangga terdekat adalah sebagai berikut. 

untuk setiap partikel { 

 tentukan partikel referensi 

 untuk setiap partikel referensi { 

  tentukan partikel pada arah z 

  simpan koordinat posisi z 

  tentukan partikel pada arah y 

  simpan koordinat posisi y 

  tentukan partikel pada arah x 

  simpan koordinat posisi x 

  } 

 } 

Dalam penentuan tetangga terdekat ini setiap partikel dicek partikel tetangganya 

sehingga membutuhkan komputasi yang besar. 
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3.3.2 Smoothing Kernel 

Kestabilan, akurasi dan kecepatan SPH yang digunakan sangat tergantung smoothing 

kernel yang digunakan. Kernel yang digunakan dalam pemodelan lava aplikasi AR 

Vulcano ini adalah kernel yang didesain oleh Muller et al [9]. Kelebihan yang dimiliki 

oleh kernel ini adalah r yang mempunyai nilai kuadrat yang berarti dapat dievaluasi 

tanpa menghitung akar saat menghitung jarak. Jika kernel ini digunakan untuk 

menghitung gaya tekanan, partikel akan menggumpal dengan tekanan yang tinggi. 

Jarak yang sangat dekat antar partikel membuat membuat gaya tolak-menolak 

menjadi hilang karena gradien kernel menuju nol di titik pusat. Untuk mengatasi 

masalah ini digunakan spiky kernel yang diperkenalkan oleh Desrun[9]. Kernel Spiky 

akan meng-generate gaya tolak antar partikel, sehingga partikel tidak mengumpul di 

sebuah cluster dengan tekanan yang tinggi.  

Viskositas merupakan fenomena yang disebabkan oleh gesekan yang mengurangi 

energi kinetik fluida dan mengubahnya menjadi panas. Untuk menghitung gaya 

viskositas, digunakan kernel jenis ketiga yang diperkenalkan oleh Muller[9]. 

3.3.3 Gaya Akibat Tekanan dan Viskositas  

Fluida mempunyai parameter tekanan dan viskositas. Tekanan yang dialami oleh 

sebuah partikel terjadi akibat akumulasi tekanan partikel tetangga. Besarnya 

pengaruh tekanan pertikal tetangga tergantung kepada jarak partikel tersebut 

terhadap partikel referensi. Partikel dengan jarak terdekat mempunyai pengaruh 

paling signifikan sedangkan partikel yang tidak masuk dalam daftar partikel tetangga 

terdekat tidak mempunyai pengaruh sama sekali[18]. Gaya yang dialami sebuah 

partikel akibat tekanan dinyatakan dalam persamaan (3.6).   

T�(N'>U>U � � ∑ 8V O�WO�
�X�V YZJ�� � �V , LM                                           (3.6)           

Gaya viskositas tergantung perbedaan kecepatan dan tidak tergantung kecepatan 

asbsolut. Gaya akibat viskositas dirumuskan oleh Muller[17] sebagai berikut. 

T�\�]'<]�(>] � ^ ∑ 8V \�W\�
X�V Y�ZJ�� � �V , LM                                         (3.7) 
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3.3.4 Tegangan Permukaan 

Fluida mengalami tegangan permukaan akibat resultan gaya yang tidak seimbang di 

permukaan bebas. Tegangan permukaan bekerja dalam arah normal fluida yang 

meminimalkan lengkungan permukaan. Semakin luas lengkungan permukaan, 

semakin besar gaya yang bekerja. Persamaan tegangan permukaan dirumuskan oleh 

Muller[17] sebagai berikut. 

 !ON��_'>>U � `a b
|b|                                                                              (3.8) 

dengan  

b � d ∑ 8V 
X�V ZJ�� � �V , LM                                                                 (3.9) 

dan  

e � &Yf=g
|b|                                                                                                (3.10) 

3.4 Emiter Partikel 

Partikel yang di-generate dalam pemodelan lava aplikasi AR Volcano berasal dari 

sebuah emiter yang dapat digerakan. Tujuannya supaya asal letusan dapat ditentukan 

apakah dari kawah utama atau kawah anak. Partikel dijajarkan di depan emiter dan 

jarak antar partikel adalah nol, dalam artian tidak ada partikel bertindihan.  

Untuk menentukan posisi partikel digunakan jarak sampling yang merupakan jarak 

antara partikel yang dihitung dari titit pusat. Karena partikel mempunyai nol, nilai 

jari-jari adalah setengah ruang sampling. Langkah-langkah inisialisasi partikel dalam 

emiter adalah sebagai berikut : 

1. posisi partikel berada pada puncak kawah letusan; 

2. penentuan nilai ruang sampling; 

3. penentuan jumlah partikel; 

4. pengaturan posisi partikel. 

Pseudocode adalah sebagai berikut : 

tentukan posisi_emiter 

tentukan ruang_sampling 
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for i = 0,9 { 

   posisi partikel = -5 + ruang_sampling . i 

} 

Deteksi letusan primer, emiter berada di kawah gunung. Sedangkan saat letusan 

sekunder, emiter berada di badan gunung yang bersesuaian dengan letak kawah 

sekunder tersebut. 

3.5 Deteksi Tumbukan Partikel dengan Terrain 

Deteksi antara partikel dengan bidang terjadi apabila fluida bersentuhan dengan 

terrain. Langkah-langkah dalam deteksi tumbukan antara partikel dengan terrain 

adalah penentuan terjadinya tumbukan dan respon setelah tumbukan. 

Penentuan terjadinya tumbukan. Pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi 

deteksi tumbukan adalah dengan mengetahui apakah dua buah obyek mengalami 

overlapping di akhir sebuah frame pada rendering[13]. Untuk mengetahui apakah 

terjadi tumbukan atau tidak maka lintasan partikel dibagi-bagi dan dilakukan 

pengecekan di setiap titik. 

Dalam Gambar 3.11 diperlihatkan deteksi tumbukan yang terjadi antara lava dengan 

terrain. h$ menunjukan partikel lava yang berada bagian atas terrain, hmenunjukan 

posisi partikel yang berada di bawah terrain.  

 

 

Gambar 3.11 Penentuan titik perpotongan partikel pada terrain. 

Jika partikel memasuki bidang terrain sehingga G$ + � dan G S �, dengan r adalah 

radius partikel dan G$ dan G adalah jarak dari bidang terhadap h$ dan h, maka 

jarak titik  h terhadap bidang dapat ditentukan menggunakan persamaan : 



 

30 

 

G �  �h � ij�. b        (3.11) 

dengan 

ij = sebuah titik pada bidang 

b   = vektor normal satuan terhadap bidang 

Lintasan dari h$ dan h dapat diparameterisasi menggunakan variabel ul, 
normalisasi waktu saat partikel perpotongan pertama kali dengan bidang adalah : 

ul � mn&�
on&o�                           (3.12) 

Titik pusat partikel waktu ini dapat diinterpolasikan dengan mengkombinasikan h$ 

dan h. 

h� � �1 � ul� 5 pj # uq  5 pr     (3.13) 

Pseudocode untuk metoda ini adalah sebagai berikut. 

 Inisialisasi {  
  definisikan  vektor normal 
  definisikan jarak titik terhadap bidang 
  } 

tentukan jarak partikel h$ dan h  terhadap bidang 
terrain 

 if ( G$ s �) { 
  t� � t$ // kembali keposisi awal 
  u � 0   //normalisasi waktu = 0 
  return true 

} 
   if (G$ + �  && G S �) { 
     

  ul � mn&�
on&o� 

 
  h� � �1 � ul� 5 pj # uq  5 pr  
  } 
 return false 

Cara ini cocok untuk sistem dengan pergerakan obyek yang cepat, kelebihan lain 

dapat diketahui waktu batas atas dan batas bawah saat obyek mengalami 

overlapping. Karena partikel hanya berada sepanjang terrain, panjang lintasan 

partikel terhadap terrain tidak terlalu jauh sehingga metoda ini cocok 

diimplementasikan untuk tumbukan antara partikel dengan terrain. 

Respon pascatumbukan. Partikel yang mengalami tumbukan dengan terrain akan 

memantulkan kembali menjauhi terrain. Tumbukan lenting sempurna kecepatan 



 

 

sebelum dan setelah memantul adalah sama. 

fluida mempunyai faktor redaman

dengan persamaan berikut :

Faktor peredaman hanya dikenai kecepatan partikel 

sumbu x dan z tidak dikenai karena partikel hanya menumbuk 

mempunyai arah normal 

 

Arah partikel pasca tumbukan 

dengan nilai sudut pantul 

3.6 Rendering Karpet

Konstruksi karpet dapat

Pendekatan yang diimplementasikan 

karpet virtual. Karpet dikonstruksi dan dirender hanya

terrain. Struktur data 

secara efisien. Metoda yang digunakan untuk ko

berikut[12] : 
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sebelum dan setelah memantul adalah sama. Dalam pemodelan lava, diasumsikan 

fluida mempunyai faktor redaman  di arah sumbu y yang digambarkan 

persamaan berikut : 

       

Faktor peredaman hanya dikenai kecepatan partikel untuk arah sumbu y, 

sumbu x dan z tidak dikenai karena partikel hanya menumbuk 

mempunyai arah normal terhadap arah y positif. 

 

Gambar 3.12 Respon pasca tumbukan.

 

Arah partikel pasca tumbukan arah y negatif dengan sudut nilai sudut datang 

dengan nilai sudut pantul .  

arpet 

dapat digunakan sebagai mesh teratur yang melingkupi 

Pendekatan yang diimplementasikan dalam konstruksi karpet ini adalah metoda 

karpet virtual. Karpet dikonstruksi dan dirender hanya saat partikel ada 

. Struktur data quadtree digunakan untuk mengidentifikasi posisi partikel 

Metoda yang digunakan untuk konstruksi karpet ini adalah sebagai 

pemodelan lava, diasumsikan 

arah sumbu y yang digambarkan 

                   (3.14) 

arah sumbu y, untuk arah 

sumbu x dan z tidak dikenai karena partikel hanya menumbuk terrain yang 

. 

y negatif dengan sudut nilai sudut datang  sama 

teratur yang melingkupi terrain. 

truksi karpet ini adalah metoda 

saat partikel ada di suatu 

dentifikasi posisi partikel 

truksi karpet ini adalah sebagai 
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1. partikel disimpan di daun / anak quadtree; 

2. untuk setiap simpul, nilai ketinggian maksimum ditarik tree, nilai ini 

mendefinisikan permukaan karpet virtual; 

3. bagian yang terlihat dalam karpet mengalami rendering melewati tree 

tergantung ketinggian fluida yang berada di atas terrain. 

Karpet terdiri dari n x n persegi virtual, yang merupakan resolusi karpet selama 

proses rendering. Simpul tree menyimpan tinggi terrain minimum absolut daerah 

ini, yaitu tinggi karpet dan nilai kecepatan. Kemudian dilakukan penyimpanan anak 

tree dengan menyimpan tinggi absolutnya yang berkorespondensi ruang 

menggunakan operasi max. Kemudian karpet didorong ke arah ketinggian tepat 

diatas partikel. Kecepatan karpet ini diset sama dengan nol. Selanjutnya simpul inner 

quadtree di update dengan menjalarkan nilai ketinggian dari atas kebawah untuk 

setiap langkah.  

Rendering dilakukan secara efisien menggunakan metoda quadtree, jika nilai 

ketinggian partikel ditemukan berada dibawah nilai ketinggian terrain, maka rekursi 

dibatalkan dan tidak terjadi rendering karpet. Bila sampai simpul anak, dapat 

dimastikan bagian tersebut bagian tampak yang akan mengalami rendering. Karpet 

diakselerasi oleh percepatan gravitasi dan posisi karpet dilengkungkan ke bawah. 

Jika partikel berpindah posisi, maka karpet akan turun sampai menuju permukaan 

terrain. Tahap ini tidak mengalami rendering karena posisi partikel sudah tidak ada 

lagi disana. Jika partikel masih ada disana, maka algoritma quadtree tahap kedua 

akan memulihkan kembali nilai ketinggian yang betul. Karpet dapat diupdate secara 

increment, struktur data spasial yang yang digunakan dalam model SPH mempunyai 

informasi yang dapat digunakan untuk update karpet ini.  

Permukaan yang smooth dapat dibuat dengan meminimalisasi lengkungan lokal 

sehingga karpet yang dirender akan kelihatan bagian yang terpisah atau terisolasi. 

Bagian permukaan spasial tidak harus terkoneksi karena ada partikel yang terpisah 

dari kumpulan partikel lain. Pseudocode untuk rendering karpet menggunakan 

metoda quadtree dengan pseudocode sebagai berikut. 
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class Quadtree { 
        Rectangle bounds; 
        int num;        // titik dengan ada batasan 
        Point point;   // titik penyimpanan untuk daun   

penuh 
        Quadtree sub[]; // subquadrant  untuk yang tidak 

ada daun 
} 
void query(vector set, Rectangle range) { 
       if (pada perpotongan batas { 
        if (num == 1) { 

if (pada jangkauan ditemukan partikel { 
tambahkan elemen 

} 
} else if (num > 1) { 

for (int i=0; i<4; i++) { 
generate struktur anak (daun) 
} 

} 
} 

} 
masukan titik 

if (num == 0) { 
    point = p; 
} 
else if (num == 1) { 
   split (); 
   masukan titik 
   point = null; 
  masukan titik pada subkuadran 

}  
else { 

masukan titik 
} 
num++; 

} 

Dalam pengembangan terrain menggunakan metode quadtree, setiap simpul 

mempunyai 4 anak, simpul yang tidak mempunyai anak dinamakan dengan daun 

(leaf). Terrain yang di-generate dalam aplikasi AR Vulcano ini, tidak semua bagian 

yang harus menampilkan terrain yang detail. Bagian terrain yang datar, yang tidak 

mempunyai detail yang banyak, maka bagian tersebut simpul quadtree tidak 

mempunyai anak. Sedangkan bagian terrain yang mempunyai banyak detail, bagian 

tersebut mempunyai simpul dalam struktur data quadtree mempunyai anak yang 

kedalamannya sesuai dengan detail terrain dalam area tersebut[14]. Diagram struktur 

data quadtree yang diimplementasikan dengan generating terrain diperlihatkan 

Gambar 3.13. 



 

 

Gambar 3.13

Dalam Gambar 3.13, 

diimplementasikan di 

diimplementasikan di 

dikembangkan lagi, misalnya 

tergantung level of detail
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Gambar 3.13 Struktur data quadtree (INFS, 2008)

, simpul 1 mempunyai 4 anak yaitu 11,12,13 dan 14. 

di terrain dengan detail yang tinggi. Sedangkan 

di level of detail yang lebih rendah. Anak 

ngkan lagi, misalnya simpul 11 menjadi 111,112,113,114.

level of detail terrain yang akan dibangkitkan. 

 

INFS, 2008). 

1 mempunyai 4 anak yaitu 11,12,13 dan 14. Simpul 1 

dengan detail yang tinggi. Sedangkan simpul yang lain 

yang lebih rendah. Anak simpul 1 dapat 

11 menjadi 111,112,113,114. Proses rekursif ini 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI ALIRAN LAVA MENGGUNAKAN SPH 

Implementasi sistem partikel untuk simulasi aliran lava mempunyai tiga tahap. Tahap 

pertama dilakukan pengembangan sistem partikel yang tidak terjadi interaksi antar 

partikel dan interaksi antara partikel dengan obyek. Tahap kedua dikembangkan 

sistem partikel yang mempunyai interaksi dengan obyek namun belum mempunyai 

interaksi antar partikel. Tahap ketiga adalah pengembangan sistem partikel yang 

mempunyai interaksi dengan obyek dan antar partikel menggunakan metoda SPH. 

4.1 Pengembangan Tahap Pertama 

Pengembangan sistem partikel tahap pertama menggunakan sistem partikel yang 

mempunyai parameter sebagai berikut : 

1. kecepatan awal; 

2. gaya gravitasi; 

3. kuantitas aliran, menyatakan banyaknya partikel yang dikeluarkan dari kawah 

persatuan waktu. 

Partikel yang dimodelkan bergerak sesuai rumusan gerak lurus berubah beraturan 

(GLBB). Masing-masing partikel mempunyai atribut sendiri yang tidak terkait 

dengan partikel yang lain dan belum dapat mendeteksi obyek lain untuk menentukan 

apakah terjadi tumbukan atau tidak. Pengembangan sistem partikel tahap pertama 

terdapat dalam Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Pengembangan sistem partikel tahap pertama. 

 

Gambar 4.1 terdapat aliran lava untuk kuantitas aliran dan kecepatan awal berbeda 

dengan jumlah partikel yang digunakan 1600 dan percepatan gravitasi g = 9,8. Model 

yang dikembangkan belum memuaskan karena belum adanya interaksi antar partikel 

dan interaksi partikel dengan obyek lain. 

4.2 Pengembangan Tahap Kedua 

Pengembangan partikel tahap kedua ditandai dengan adanya interaksi antara partikel 

dengan obyek lain. Sistem partikel yang dibangun mempunyai interaksi dengan 

terrain  berupa deteksi tumbukan. Parameter yang dimiliki oleh partikel adalah 

sebagai berikut : 

1. kecepatan awal; 

2. gaya gravitasi; 

3. kuantitas aliran, yang menyatakan jumlah partikel yang dikeluarkan persatuan 

waktu; 

4. evaluasi data posisi apakah partikel mengalami tumbukan atau tidak; 

5. indeks warna, partikel mempunyai indeks warna yang menandakan suhu lava 

yang tinggi. 

Pengembangan sistem partikel tahap kedua yang telah mempunyai interaksi dengan 

obyek lain terdapat dalam Gambar 4.2.  
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Gambar 4.2 Pengembangan sistem partikel tahap kedua. 

Gambar 4.2 terdapat aliran lava yang sudah mempunyai interaksi dengan terrain 

dengan jumlah partikel yang digunakan 2000. Tidak adanya interaksi antar partikel 

sehingga tidak terjadi akumulasi tumpukan bila beberapa partikel berada pada posisi 

yang sama. 

4.3 Pengembangan Tahap Ketiga 

Pengembangan tahap ketiga ditandai dengan adanya interaksi antara partikel 

menggunakan SPH dan interaksi partikel dengan obyek yang lain. Tahapan awal 

yang dilakukan adalah membangkitkan terrain menggunakan terrain engine. Terrain 

yang digunakan mempunyai ukuran 128 x 128 piksel. Nilai sampling distance yang 

digunakan adalah empat, yang berarti setiap piksel mempunyai empat buah grid. 

Heightmap yang digunakan adalah data elevation model (DEM) gunung Merapi 

yang berlokasi di Yogyakarta yang diolah menggunakan perangkat lunak 3DEM. 

Tekstur gunung Merapi yang digunakan didapatkan menggunakan software 

GoogleEarth. Koordinat data DEM gunung Merapi disesuaikan dengan koordinat 

tekstur yang di capture dari GoogleEarth. 

Spesifikasi perangkat lunak adalah kompiler Microsoft .NET, graphic utility openGL 

sebagai tool aplikasi grafik, library AR Toolkit sebagai tool pada teknologi 

Augmented Reality. Inisialisasi komputasi SPH dengan menetapkan nilai-nilai 

variabel seperti yang tercantum dalam Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Inisialisasi nilai-nilai variabel aplikasi SPH. 

VARIABEL NILAI 

Jumlah partikel     1.000 

Percepatan gravitasi -9.8 

Sampling distance 0.5 

Smoothing length   2.5 

Kerapatan awal 2500 

Radius partikel 0.5 

Volume partikel 5 

 

Partikel dibangkitkan menggunakan emiter partikel yang terletak di kawah utama. 

Tiap partikel yang di-generate ditentukan partikel tetangga terdekat menggunakan 

metoda staggered grid. Setiap partikel dievaluasi apakah mengalami tumbukan 

dengan terrain menggunakan metoda Sphere Plane Sweep Test. Setelah diketahui 

partikel tetangga, dihitung nilai Smoothing Kernel. Untuk menghitung tekanan 

digunakan kernel Spiky sedangkan untuk menghitung viskositas digunakan kernel 

viskositas, juga dilakukan penghitungan kerapatan. Saat inisialisasi nilai kerapatan 

tiap partikel adalah 0. Nilai kerapatan bertambah apabila partikel sudah berinteraksi 

dengan partikel lain menggunakan kernel Spiky. Partikel yang mengalami tumbukan 

dengan terrain akan memantul dengan faktor redaman 0.25.  

Untuk mempresentasikan suhu lava menggunakan indikasi warna. Suhu tertinggi 

yang dimiliki oleh lava adalah 1200°C. Suhu terendah sama dengan suhu sekitarnya 

yaitu 30°C yang terjadi ketika lava mengalami pendinginan. Laju penurunan suhu 

berdasarkan timer yang dihitung tiap partikel. Perhitungan transfer panas antar 

partikel yang menyebabkan perubahan tidak dilakukan karena tidak adanya transfer 

panas. Suhu tertinggi mempunyai warna orange kemerahan sedangkan suhu terendah 

mempunyai warna nitam kemerahan. Warna lava mengalami perubahan apabila telah 

dimuntahkan dari kawah, perubahan warna lava sesuai dengan persamaan (2.14). 

Setiap partikel mempunyai indeks timer, perubahan warna tergantung kepada nilai 

timer yang terdapat pada setiap partikel lava. Partikel yang telah mengalami 

rendering diselubungi dengan karpet, sehingga visualisasi yang ditampilkan adalah 
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karpet yang didalamnya terdapat partikel. Rendering karpet menggunakan struktur 

data quadtree. 

Simulasi dijalankan menggunakan prosesor Intel Core 2 Duo 2.0 Gh dan graphic 

card NVidia GeForce 8600. Nilai frame persecond (fps) untuk jumlah partikel 100 

adalah 39 fps. Ketika jumlah partikel yang dirender 500, nilai fps yang dihasilkan 8 

fps dan turun menjadi 3 fps saat partikel yang dirender 1000 partikel. Hasil rendering 

lava terdapat dalam Gambar 4.3.  

       

(a)                                                               (b) 

        

(c)                                                              (d) 

Gambar 4.3 Simulasi aliran lava menggunakan SPH, (a) Rendering lava 
menggunakan karper, (b) Rendering karpet dan partikel, (c) Rendering wireframe, 
(d) Rendering partikel. 

 

Gambar 4.3 memvisualisasikan aliran lava dengan jumlah partikel 1000. Nilai fps 

menurun tajam saat jumlah partikel meningkat karena komputasi yang tinggi saat 
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penentuan partikel tetangga. Simulasi aliran lava menghasilkan visualisasi yang 

cukup realistis untuk menggambarkan aliran lava pada lereng gunung. 

 

Gambar 4.4 Aliran lava tipe basaltik[6].  

Gambar 4.4 merupakan contoh aliran lava tipe basaltik di dunia nyata. Simulasi 

aliran lava yang dibangun telah menggambarkan sebagian sifat-sifat fisis aliran lava. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari implementasi, pembuatan aplikasi hingga 

pengujian sistem adalah sebagai berikut. 

1. Parameter yang dimiliki oleh aliran lava yang berbasis sistem partikel adalah 

kerapatan, viskositas, tekanan dan gaya gravitasi. Propertis ini sudah 

memadai untuk mewakili propertis lava yang sebenarnya. 

2. Pemodelan aliran lava menggunakan metoda Smoothed Particle 

Hydrodynamics dapat mempresentasikan visualisasi aliran lava yang dapat 

berinteraksi dengan obyek lain seperti terrain. 

3. Rendering karpet membuat aliran lava yang dimodelkan menjadi lebih 

realistis. 

4. Terrain yang digunakan untuk memodelkan gunung api merupakan model 

gunung api yang sebenarnya karena data masukan berupa data heightmap 

merupakan foto DEM hasil pencitraan 3 dimensi dari satelit. 

5.2 Saran 

Hasil-hasil yang didapatkan dari penelitian ini tentunya membutuhkan tindak lanjut 

untuk pengembangan yang lebih baik. Saran-saran yang terkait dengan 

pengembangan pemodelan aliran lava menggunakan metoda Smoothed Particle 

Hydrodynamics diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Ukuran data heightmap yang digunakan sebagai data masukan untuk 

generating heightmap dapat diperbesar dari ukuran 128 x 128 piksel menjadi 

256 x 256 piksel atau 521 x 512 piksel tergantung spesifikasi hardware yang 

digunakan sehingga menghasilkan obyek yang lebih riil. 

2. Aplikasi aliran lava masih memiliki nilai frame perdetik yang masih rendah, 

untuk menanggulangi masalah ini dapat dilakukan dengan menggunan 

struktur data yang lebih efisien, pemograman berbasis GPU dan pemakaian 

teknik komputasi cluster. 
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3. Supaya aliran lava yang dihasilkan lebih riil, untuk selanjutnya dapat 

ditambahkan parameter-parameter fisis yang lain seperti gaya akibat gesekan 

dengan terrain, pemuaian atau penyusutan material lava akibat perubahan 

suhu, penyerapan energi oleh terrain yang dilalui dan berbagai parameter 

fisis lainnya. 

4. Aplikasi fluida yang berbasis SPH ini dapat digunakan untuk memodelkan 

jenis fluida yang lain seperti air, tetapi dengan mengubah beberapa 

parameternya yaitu kerapatan, viskositas, tekanan dan suhu. 
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