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ABSTRACT

HEAT CONDUCTION ANALYSIS USING SEMI ANALYTICAL FINITE ELEMENT
METHOD. Heat conduction problems are very often found in science and engineering fields. It is of a
crucial importance to determine quantitatif descriptions of this important physical phenomena. This paper
discusses the development and application of a numerical formulation and computation that can be used
to analyze heat conduction problems. The mathematical equation which governs the physical behaviour
of heat conduction is in the form of second order partial differential equations.The numerical resolution
used in this paper is performed using the finite element method and Fourier series, which is known as
semi-analytical finite element methods. The numerical solution results in simultaneous algebraic
equations which is solved using the Gauss elemination methodology. The computer implementation is
carried out using FORTRAN language. In the final part of the paper, a heat conduction problem in a
rectangular plate domain with isothermal boundary conditions in its edges is solved to show the
application of the computer program developed and also a comparison with analytical solution is
discussed to assess the accuracy of the numerical solution obtained.

ABSTRAK

ANALISIS KONDUKSI PANAS DENGAN MENGGUNAKAN METODA ELEMEN
HINGGA SEMI ANALITIKAL. Masalah konduksi panas banyak dijumpai dalam bidang sains dan
rekayasa. Sangatlah penting untuk mengetahui deskripsi kuantitatif dari fenomena fisik yang penting
tersebut. Tulisan ini membahas pengembangan dan penerapan suatu formulasi dan komputasi numerik
yang dapat digunakan untuk menganalisa suatu peristiwa konduksi panas. Persamaan matematika yang
mengatur sifat konduksi panas dalam hal ini berupa persamaan differensial orde-dua. Solusi numerik
dilakukan metoda elemen hingga dan solusi deret Fourier, yang dikenal dengan metoda elemen hingga
semi-analitikal. Solusi numerik ini menghasilkan suatu persamaan aljabar simultan yang diselesaikan
dengan menggunakan metoda eleminasi Gauss. Implementasi pada komputer dilakukan dengan
menggunakan bahasa FORTRAN. Pada akhir tulisan, suatu masalah konduksi panas pada domain pelat
persegi dengan syarat batas pada tepi pelat yang isothermal dibahas untuk memperlihatkan aplikasi dari
program yang dikembangkan dan juga perbandingan dengan solusi analitikal dibahas untuk mengkaji
kehandalan dari solusi numerik yang diperoleh.
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PENDAHULUAN

Metoda numerik telah banyak digunakan dalam menyelesaikan berbagai
masalah yang ditemui dalam bidang ilmu pengetahuan dan rekayasa (Zienkiewics,
1989 dan Borse, 1985). Salah satu bidang ilmu pengetahuan yang penting dan banyak
dijumpai pada kehidupan nyata adalah masalah perpindahan panas. Apabila terjadi
perbedaan temperatur dalam suatu sistem atau terjadi kontak antara dua buah sistem
dengan temperatur yang berbeda,' akan terjadi aliran atau perpindahan panas dari
sistem dengan temperatur yang lebih tinggi ke bagian dengan temperatur yang lebih
rendah. Peristiwa perpindahan panas seperti ini disebut peristiwa konduksi panas
(Hoffman, 1980 dan Kreith, 1976), yang banyak dijumpai pada berbagai kegiatan
ilmu pengetahuan dan rekayasa. Analisa konduksi panas pada bentuk domain yang
kompleks dapat dilakukan dengan mengembangkan model matematika dan
menerapkan metoda numerik, seperti metoda beda hingga (finite difference methods)
dan metoda elemen hingga (finite element methods) ataupun metoda numerik lainnya
(Lewis, Morgan dan Thomas, 1994) untuk menyelesaikan formulasi matematikanya.
Dengan menggunakan metoda komputasi numerik ini memungkinkan simulasi
peristiwa konduksi panas dilakukan dan hasil komputasi numerik yang diperoleh
merupakan informasi yang dapat digunakan dalam rancang bangun suatu peralatan
ataupun proses yang tunduk terhadap prinsip perpindahan panas. Dalam tulisan ini
akan dibahas suatu solusi metoda numerik untuk memecahkan suatu persamaan
konduksi panas dalam keadaan tunak (steady state). Metoda numerik yang digunakan
dalam hal ini adalah metoda elemen hingga bersamaan dengan solusi deret Fourier.
Penggunaan kombinasi antara metoda elemen hingga dengan deret Fourier ini
ditujukan untuk mengurangi proses komputasi yang diperlukan. Dalam hal ini,
diskritisasi elemen hingga digunakan pada satu dimensi sedangkan pada dimensi
lainnya digunakan solusi dengan deret Fourier dan metoda kombinasi seperti ini
dikenal dengan metoda elemen hingga semi-analitikal. Pada akhir tulisan dibahas
penerapan dari metoda yang dikembangkan untuk analisa konduksi panas pada pelat
persegi dengan kondisi batas isothermal pada sisi-sisi pelat tersebut. Hasil yang
diperoleh dengan menggunakan metoda numerik ini dibandingkan dengan solusi
analitikal dari masalah yang sama untuk melakukan validasi terhadap metodologi
yang digunakan.

PERSAMAAN ATUR

Persamaan Atur Konduksi Panas

Persamaan atur konduksi panas yang ditinjau dalam tulisan ini adalah
persamaan konduksi panas daiam keadaan tunak (steady state) dengan kondisi batas
sebagai berikut (Hoffman, 1980 dan Kreith, 1976):
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d .„ dT. d ,„ dTs A

or ax qy " qv
dimana T adalah temperatur, Kx dan Ky masing-masing adalah koeffisien panas pada
arah -x dan -y. Pada domain komputasi diberlakukan dua jenis syarat batas sebagai
berikut:

T = TB pada boundari SA (2.a)

dan

dT dT
L

y + <i ~ v pada boundari SB (2.b)x Z x• y Z

dimana Lx dan Ly masing-masing adalah cosinus arah normal keluar dari boundari SB

dan q adalah flux panas yang melewati boundari. Untuk menyederhanakan
perhitungan, variabel temperatur dapat didefinisikan sebagai variabel non-
dimensional sebagai berikut:

i 0
(3.a)

dimana To dan T} masing-masing adalah temperatur acuan. Sedangkan sistem
koordinat non-dimensional adalah:

x = j dan y = J (3-b)

dimana / adalah panjang acuan dari domain komputasi.
Dengan menggunakan persamaan (3.a) dan (3.b), maka persamaan atur konduksi
panas dalam keadaan tunak (steady state) menjadi:

a . „ ae -a /tr aex _
— (Kx —) + — (Ky — ) = 0 (4)

dx dx dy dy
dan dengan menggunakan sistem koordinat serupa kondisi batas pada persamaan-
persamaan (2.a) dan (2.b) masing-masing dapat ditulis sebagai berikut:
" — t/ g pada boundari SA (5.a)
dan

dT dT ~ _ n
Kx —^ Lx + Ky — r L

y + <l - U pada boundari SB (5.b)
ax d y

dimana:
ql

q = ~T~F (5x)
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Solusi persamaan differensial parsial (4) dalam tulisan ini dilakukan dengan
menggunakan metoda variasional yang merupakan suatu proses minimisasi suatu
fungsional (Washizu, 1975), sebagai berikut:

9 J J l « - -- / ~ ) px-uy- ^<P>,«»' (6)
2 o o dx dy

Kondisi boundari pada persamaan (6) diatas ditentukan berdasarkan permasalahan
yang akan diselesaikan. Pada bagian 4., akan dibahas suatu masalah konduksi panas
pada domain pelat segiempat dimana kondisi boundari ditentukan sepanjang sisi
pelat tersebut.

Metoda Elemen Hingga Semi-Analitikal

Pada tulisan ini solusi persamaan integral konduksi panas seperti ditulis pada
persamaan (6) diselesaikan dengan menggunakan metoda elemen hingga bersamaan
dengan suatu deret Fourier (Zienkiewicz dan Taylor, 1989, Zienkiewicz dan
Morgan, 1983), yang pada prinsipnya suatu approksimasi terhadap variabel yang akan
diselesaikan ataupun suatu disktritisasi dari suatu bentuk fungsional. Dalam hal ini,
diskritisasi elemen hingga dengan menggunakan fungsi bentuk (shapeJunction) linear

dilakukan pada domain ruang x dan deret Fourier (Brigham, E.O., 1988) digunakan

untuk mendiskritkan domain ruang y. Jadi untuk suatu elemen (e) seperti dapat

dilihat pada Gambar 1., variasi temperatur non-dimensional 6 dapat dituliskan
sebagai berikut:

(7)

Pada persamaan (7) diatas, semua suku pada tanda kurung persegi merupakan

diskritisasi elemen hingga pada arah x dan 1̂ , (_y) adalah deret Fourier pada arah y,
sedangkan penomoran titik 1 dan 2 merupakan dua titik nodal pada elemen (e),

- ' ( < • • ) _(O

masing-masing dengan koordinat xi dan Xi . Bilangan integer positif-r merupakan
batas penjumlahan dari fungsi temperatur pada persamaan (7) diatas. Suku-suku

(9,e))„, dan (Q\0))HI masing-masing adalah temperatur non-dimensional pada titik
nodal 1 dan 2 dari elemen strip (e) untuk suatu harmonik m. Fungsi bentuk yang
digunakan untuk melakukan interpolasi linear pada elemen strip (e) mempunyai
bentuk sebagai berikut (Zienkiewicz dan Morgan, 1983):



(8.a)

(8.b)

dimana l(u) adalah lebar dari elemen strip (e)

Suku Ym(y) didekati dengan deret Fourier yang merupakan suatu deret harmonik
trigonometrik, yang dalam tulisan ini mempunyai bentuk sebagai berikut:

Ym(y) = (9)

yang dalam hal ini memenuhi syarat batas temperatur konstan pada y = 0 dan

- 2L
y = — . Substitusi persamaan temperatur (7) pada fungsional I(Q) yang diberikan

pada persamaan (6) dan mencari nilai minimum dari fungsional tersebut, diperoleh
suatu sistem persamaan aljabar simultan sebagai berikut (Zienkiewicz dan
Taylor, 1989):

K.e = o
dimana vektor koeffisien temperatur mempunyai bentuk :

e- {(e)f,(0)2
r,

dan vektor harmoniknya dapat dituliskan sebagai berikut:

Koeffisien matriks K, yang dikenal dengan matriks kekakuan, mempunyai bentuk
sebagai berikut:

K =

K

(ll.c)

dimana Kmm adalah matriks kekakuan untuk harmonik ke-w. Perlu dicatat disini
bahwa tidak ada coupling dari suku harmonik, yaitu Kp(j = 0, mengingat sifat
ortogonalitas dari suku-suku deret Fourier sebagai berikut:
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2L/I

J Sin(
0

2LII

2 1
-).Sin( )d y = 0 apabilap*q

2 1
y * 0 apabilap = q

Matriks kekakuan elemen strip (e) untuk harmonik ke -m dapat dituliskan sebagai
berikut:

121 241
L

24L 12L

(13)

Dua jenis kondisi boundari yang ditinjau dalam tulisan ini, yaitu:
(a) Boundari garis p pada suatu temperatur konstan yang ditenrukan 9 , dimana

representasi deret Fourier mempunyai bentuk sebagai berikut:

dimana koeffisien nodal (y „ ),„ adalah sebagai berikut:

)m ~p )m , untuk nilai bilangan bulat m ganjil (14.b)

, untuk nilai bilangan bulat m genap (14.c)

(b) Boundari garis yang diinsulasi. Hal ini dapat diperoleh apabila tidak ada kondisi
batas yang diberlakukan pada garis strip nodal yang akan diinsulasi.

PROSEDUR SOLUSI

Mengingat bentuk matriks K pada persamaan (ll.c), maka solusi untuk
variabel temperatur 9 dapat diselesaikan dengan melakukan evaluasi setiap harmonik
yang genap secara terpisah dan diperoleh bentuk persamaan aljabar tipikal sebagai
berikut:

9 m = 0 (15)
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di mana untuk setiap garis nodal p dengan temperatur konstan 9 yang ditentukan,

nilai koeffisien titik nodal (6p)m dapat ditentukan seperti pada persamaan (14.b).

Langkah terakhir adalah penjumlahan setiap konstribusi pada fungsi temperatur
diskrit pada persamaan (7).
Diskritisasi persamaan konduksi panas dalam keadaan tunak, yang merupakan
persamaan differensial parsial orde-2 (membentuk sistem persamaan Laplace),
dengan menggunakan metoda elemen hingga semi-analitikal ini menghasilkan
persamaan aljabar simulatan seperti pada persamaan (10) atau (15). Mengingat bentuk
yang khusus dari matriks elemen (K )m,m yang simetris dan bentuk matriks kekakuan
global K yang membentuk sistem matriks tridiagonal. Penyelesaian persamaan
matriks tridiagonal ini dilakukan dengan menggunakan teknik reduksi Gauss. Teknik
reduksi Gauss yang digunakan terdiri dari tiga step, yaitu: dekomposisi segitiga
{triangular decomposition), subsitusi kemuka (forward subsitution) dan subsitusi
kebelakang (back-subsitution) (Ralston dan Rabinowitz, 1978). Implementasi
pemrograman teknik solusi Gauss ini dilakukan dengan menggunakan bahasa
FORTRAN dan dibuat secara modular dengan menggunakan subroutine.

ANALISA KONDUKSI PANAS PADA PELAT PERSEGI

Definisi Permasalahan

Sebagai suatu contoh penerapan, pada bagian ini dibahas suatu masalah
konduksi panas yang terjadi pada domain komputasi pelat persegi dengan syarat batas
pada sisi tepi pelat yang isothermal. Gambar l.a dan l.b memperlihatkan suatu pelat
empat persegi panjang dimana kondisi batas boundari sepanjang sisi-sisi pelat
ditentukan dengan kondisi sebagai berikut:

6 = 0 pada y = 0 6 = 0 pada x = 0
6 = 0 pada y = 2L 6 = 1 pada x = /

Geometri dari domain komputasi pelat persegi yang ditinjau mempunyai ratio
geometri (2L / 1) = 0,444, yaitu merupakan panjang total dari domain komputasi,
seperti dapat dilihat pada Gambar I.e. Seperti dapat dilihat pada Gambar l.c domain
komputasi dibagi kedalam 9 elemen strip dengan 10 titik nodal. Dalam kasus ini,
diperlukan untuk mengetahui solusi distribusi temperatur sepanjang strip pada

2
koordinat non-dimensional x = — untuk boundari temperatur 9 = 1,0 pada x = 0,0

dan 9 = 0,0 pada x - 1,0 atau dengan kata lain titik nodal nomor 1 dan nomor 10
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merupakan titik-titik nodal dengan kondisi boundari temperatur yang ditetapkan,
masing-masing 9 = 1,0 dan 9 = 0,0. Solusi analitikal untuk masalah ini diberikan
oleh Adams dan Rogers (1973), sebagai berikut:

mnlx Sinh{m%lyl2L)
(16)

m
),

2L Sinh(mnl/2L)

Hasil Komputasi

Masalah seperti yang dijelaskan pada bagian 4.1 dihitung dengan program
komputer konduksi panas yang dikembangkan. Jumlah harmonik yang diselesaikan
dalam perhitungan ini adalah 10 buah, yang hasil komputasi pada setiap titik nodal
untuk setiap harmonik ganjil dapat dilihat pada Tabel 1. Untuk mengkaji ketelitian
metoda yang digunakan, perbandingan antar'a solusi numerik yang digunakan dengan
solusi analitikal sep'erti yang diberikan pada persamaan (16) dapat dilihat pada

Tabel 2. Perbandingan dilakukan untuk nilai temperatur 9 pada koordinat x = 0,222

dan y = 0,500 (2L/7), dan evaluasi dilakukan untuk 10 harmonik tidak-nol (non-zero
harmonic). Ketelitian solusi numerik yang dalam hal ini merupakan prosentase
perbandingan antara solusi numerik dengan solusi analitik dari nilai temperatur 6
dapat dilihat pada Tabel 2. Dari perbandingan tersebut terlihat bahwa ketelitian yang
tinggi dapat diperoleh dengan metoda dan algoritma numerik yang digunakan.
Prosentase ketelitian solusi numerik meningkat dengan naiknya peninjauan
harmonik. Dalam contoh ini prosentase ketelitian pada solusi dengan harmonik ganjil
ke-5, -7, -8 memberikan nilai ketelitian dibawah 0,100 %.

KESIMPULAN

Dalam tulisan ini telah dibahas suatu metoda komputasi dan algoritma numerik
yang dapat digunakan untuk melakukan analisa konduksi panas. Teknik solusi yang
digunakan merupakan kombinasi antara solusi metoda elemen hingga dengan deret
Fourier. Algoritma dan komputasi numerik yang dikembangkan telah berhasil
diimplementasikan pada suatu komputer program dengan menggunakan bahasa
pemrograman FORTRAN. Penerapan dan sekaligus validasi dari program komputer
yang dikembangkan telah berhasi! dilakukan untuk melakukan analisa konduksi panas
pada domain pelat persegi dengan boundari isothermal pada sisi-sisi pelat tersebut.
Dari validasi numerik yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketelitian solusi
numerik yang tinggi, yaitu perbedaan antara solusi analitik dengan numerik
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dibawah 1,0 %, dapat diperoleh. Perbedaan antara solusi numerik dengan analitik
semakin kecil untuk solusi dengan harmonik ganjil yangtinggi.
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Tabel ]. Hasil Komputasi Temperatur untuk setiap Harmonik Ganjil.

No.
Titik

Nodal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hasil Komputasi Temperatur pada Titik Nodal
untuk setiap Harmonik Ganjil

Harmonik
ke- 1

0.12732e-01
0.85635e-00
0.57528e-00
0.38545e-00
0.25676e-00
0.16879e-00
0.10760e-00
0.63466e-01
0.29401e-01
0.00000e-00

Harmonik
ke-3

-0.4244 le-00
-0.12034e-00
-0.34123e-01
-0.96755e-02
-0.27434e-02
-0.77786e-03
-0.22046e-03
-0.62138e-04
-0.16308e-04
0.00000e-00

Harmonik
ke-5

0.25465e-00
0.19944e-01
0.15621e-02
0.12234e-03
0.95820e-05
0.75044e-06
0.58775e-07
0.46032e-08
0.35833e-09
0.00000e-00

Harmonik
ke-7

-0.18189e-00
0.67692e-02
-0.25192e-03
0.93755e-05
-0.34892e-06
0.12986e-07
-0.48329e-09
0.17986e-10

-0.66844e-12
0.00000e-00

Harmonik
k e - 9

0.14147e-00
-0.15021e-01
0.15948e-02
-0.16933e-03
0.17978e-04

-0.19088e-05
0.20267e-08

-0.21515e-08
0.225 89e-08
0.00000e-00

Tabel 2. Perbandingan antara Solusi Analitik dan Numerik

Nomor
Harmonik
ti dak-no 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Temperatur 6 pada koordinat x = 0,222 dan y = 0,500 (2L//)

Solusi Analitikal

0,58006
0,53993
0,54493
0,54419
0,54431
0,54429
0,54429
0,54429
0,54429
0,54429

Solusi Numerik dg. 9
Elemen Strip

0,57528
0,54116
0,54272
0,54247
0,54406
0,54147
0,54458
0,54126
0,54426
0,54131

Perbedaan
(%)

-0,824 %
0,228 %

-0,406 %
-0.316%
-0,046 %
-0,518%
0,053 %
-0,557 %
-0,006 %
-0,548 %
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(a) Sistem Koordinat x-y (b) Sistem Koordinat non-dimensional x-y

0.444

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.0

(c) Domain komputasi pelat dengan 9 elemen strip

Gambar 1. Koiiduksi panas pada pelat persegi dengan boundari isothermal.
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