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ABSTRACT

MOVING MESH FINITE ELEMENT METHOD FOR FINITE TIME EXTINCTION OF
DISTRIBUTED PARAMETER SYSTEMS WITH POSITIVE EXPONENTIAL FEEDBACK. In
the distributed parameter systems with exponential feedback, non-global existence of solution is not
always exist. For some positive initial values, there exist finite time T such that the solution goes to
infinity, i.e. finite time extinction or blow-up. Here is present a numerical solution using Moving Mesh
Finite Element to solve the distributed parameter systems with exponential feedback close to the blow-up
time. The numerical behaviour of the mesh close to the time of extintion is the prime interest
in this study.

ABSTRAK

METODE ELEMEN HINGGA SIMPUL BERGERAK UNTUK MUSNAHNVA DALAM
WAKTU HINGGA DARI SISTEM PARAMETER TERDISTRIBUSI DENGAN UMPAN-BALIK
POSITIF EKSPONENSIAL. Dalam sebuah sistem parameter terdistribusi dengan umpan balik positif
eksponensial, keujudan global dalam waktu dan penyelesaian tidak dapat dijamin. Untuk sejumlah nilai
awal, terdapat waktu 7"yang hingga sehingga penyelesaian u menuju tak hingga, yaitu musnahnya dalam
waktu hingga atau meledak atau terbentuknya singularitas waktu. Metoda elemen hingga dengan simpul
bergerak digunakan untuk memecahkan Sistem Parameter Terdistribusi (SPD) dengan umpan balik
positif eksponensial mendekati waktu ledaknya. Perilaku penyelesaian numerik mendekati waktu ledak
menjadi hal perhatian kita.

PENDAHULUAN

Pada masalah pembakaran, sistem parameter terdistribusi (SPD) dengan umpan
balik positif eksponensial:

du tfu
—=—r-+exp(w)
dt dx2 V
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muncul sebagai representasi fenomena, misalnya sebagai masa induksi suatu
pembakaran [8]. Salah satu aspek permasalahan dalam penyelesaian masalah ini ialah
dimungkinkannya penyelesaian hanya ujud dalam waktu hingga untuk beberapa
syarat awal tertentu yang bernilai positif [5] [8].

Disamping itu, secara analitis, manakala penyelesaian mendekati waktu
ledaknya, penyelesaian membumbung tinggi dengan cepat menuju tak-hingga. Lebih
jauh, terjadinya konsentrasi penyelesaian di satu titik. Mengingat penyelesaian
analitis tidak mudah diperoleh, maka metoda numerik menjadi salah satu jalan keluar
untuk memahami perilaku penyelesaian. Sebagai upaya untuk memahami perilaku
penyelesaian SPD di sekitar waktu ledak.

Masalah penting dalam memperoleh penyelesaian numerik ialah bagaimana
memperoleh penyelesaian numerik dapat menangkap penyelesaian analitis yang
nilainya membumbung tinggi dengan sangat cepat, dengan kata lain skala waktu
menjadi dominan. Serta menangkap konsentrasi penyelesaian di satu atau lebih
tempat, dengan perkataan lain skala ruang yang juga cepat.

Sebagai pembanding kita tinjau penggunaan beda hingga dengan lebar simpul
tetap. Perlu dicatat bahwa penggunaan beda hingga dengan lebar simpul tetap untuk
memecahkan SPD memungkinkan perilaku konsentrasi penyelesaian gagal diperoleh,
sebagaimana dilaporkan oleh [1]. Karenanya, dalam [2] digunakan metoda beda
hingga dengan simpul bergerak, keadaptifan yang dinamik sifatnya. Karenanya cukup
menarik apabila metoda elemen hingga dengan simpul bergerak [4], [7] digunakan
untuk memecahkan SPD dengan keujudan waktu hingga.

METODA ELEMEN HINGGA SIMPUL BERGERAK

Perumusan Semi-Diskret Galerkin

Kita tinjau bentuk umum sistem parameter terdistribusi:

du^du d ._. du^. _. du.
,t,ut—) — =—(R(x,t,u,—-))-Q(x,t,ut—)

ox at ox ox ox
dengan daerah W - [a,b],/ > 0. Fungsi R dan Q dapat dianggap secara berturut-turut
sebagai fluks dan sumber. Dengan mentransformasikan koordinat ke bentuk
Lagrangian, dengan menggunakan turunan total terhadap u:

du du dudx

dt~ dt dx dt
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diperoleh bentuk lagrangian:

. du..du dudx. d /n, du.. _, du.
c(x,t,u,—-)(———--—)=—(R(x,t,u,— ))-Q{x,ttu,—-)

ox at ox at ox ox ox

Misalkan W^j = [a = Xo,X](t),...,Xj^ft),X^/+j)ft) = b] menyatakan N simpul
bergantung terhadap waktu. Dengan menggunakan rumusan Galerkin, bentuk
lagrangian diaproksimasi di atas Wy&i). Fungsi coba dan fungsi test dipilih berbentuk
linier bagian demi bagian. Pada setiap elemen ke / (yang bergantung pada waktu) [Xj
(t), X(i+]) ft)] digunakan kwadratur Gauss, sedangkan untuk turunan waktu
digunakan lumping pada titik simpulnya [4],

Simpul Bergerak

Untuk menyelesaikan aproksimasi semi-diskret yang dihasilkan, diperlukan
persamaan tambahan yang menentukan bagaimana gerak simpul Xi(t), yang belum
diketahui. Gerak simpul ini ditentukan secara implisit oleh persamaan:

dengan n\ = l/(X/y+n - Xj) = \l(DX) yang menyatakan kepekatan titik dan
M\ = (1 + (u(i+j) - uf)V(DX)2)(l/2) satu fungsi monitor titik, yang dipilih berbentuk
aproksimasi diskret untuk gradien.

Fungsi monitor tersebut menentukan bagaimana simpul Xj akan didistribusikan.
Parameter r berfungsi sebagai pemulus yang berfungsi agar tidak terjadi penempatan
titik seketika manakala ditemui tanjakan yang curam pada penyelesaian numerik,
dengan demikian menghindari osilasi temporal dari kisi-kisi sehingga menimbulkan
galat yang cukup besar.

ALGORITMA PENGENDALI WAKTU

Untuk pengaturan langkah waktu mendekati waktu ledak, digunakan cara yang
serupa sebagaimana yang dipakai oleh Berger dan Kohn [3]. Cara ini digunakan
terutama karena kesederhanaanya.

441



Algoritma langkah waktunya ialah sebagai berikut:

1. Tetapkan mi. = norm(u(0),oo), mU=MxmL, MB
2. Selesaikan untuk maju ke muka untuk: norm(u(tk), <x>) <=mU
Z,S\tem(J>=MB STOP

lainnya:
• tukar: mL =mU;mU=MxmL
• kembali ke langkah 2

selesai

Hasil Numerik

Di sini akan dilaporkan hasil perhitungan untuk kasus W= [0,1] dengan syarat
awal w(0, X) - 20.0 Sin(7ix). Diketahui bahwa solusi SPD akan meledak dengan titik
ledak terkonsentrasi di titik x = 0.5. Pada awalnya ditetapkan kisi-kisi simpul yang
seragam berjumlah N = 41. Sistem persamaan diferensial diselesaikan dengan
menggunakan rutin untuk masalah stiff dalam presisi ganda DDASSL. Integrasi
waktunya menggunakan Backward Differentiation Formulae (BDF), yang secara
internal perhitungan Jakobian didekati dengan metoda beda hingga. Kita tetapkan
toleransi galat waktu langkah lokal relatif dan absolut secara berturut-turut pada
rtol = 1.0E-7 dan atol = 1.0E-4. Sedangkan parameter pemulus untuk fungsi
kepekatan distribusi titik simpul ditetapkan r= 1.0E-5.

KESIMPULAN

Telah disajikan keefektifan MEHSB dalam menyelesaikan masalah SPD yang
memiliki singularitas waktu. Kelemahan metode langkah waktu yang diusulkan di
atas, baik kiranya bila memodifikasi fungsional di [6] sebagai alternatif pengaturan
langkah waktu.
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Gambar 1. Rajahan teratas menunjukan gerak simpul terhadap modulus. Nampak
terlihat kompetisi antara upaya solusi numerik mengaproksimasi solusi dengan fungsi
penempatan simpul. Pada rajahan bawah, modulus terskala nilai maksimum untuk
setiap solusi yang terkait dengan rajahan posisi simpul pada rajahan teratas.
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Gambar 2. Rajahan teratas meunjukan gerak simpul sebelah kiri terhadap modulus.
Ini merupakan upaya untuk melihat lebih jelas perilaku titik simpul bergerak terhadap
titik simetri. Sedangkan rajahan terbawah mencoba melihat gerak beberapa titik di
sekitar titik xi = 0.5 menjelang waktu punah numerik.
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DISKUSI

M. BUNJAMEV

Apa relevansi Moving Mesh Finite Element Method (MMFE) dengan tugas Anda di
IPB?

AGAH D. GANARDI

Salah satu fenomena yang memiliki masalah blow up sering muncul dalam bidang
penyebaran populasi, sehingga MMFE dapat digunakan.

HENDRO TJAHYONO

1. Dimana aplikasi moving mesh dalam fenomena fisis? Mohon diberi contoh.
2. Bagaimana penentuan kecepatan meshl
3. Apakah ada kriteria tertentu sehingga diperoleh kecepatan terbaik?

AGAH D. GANARDI

1. Contoh pemakaian MMFE di bidang fisis adalah untuk "menangkap" shock yang
bergerak di bidang aerodinamika.

2. Kecepatan mesh ditentukan oleh kecepatan pendistribusian mesh yang diramalkan
atas dasar fungsi monitor.

3. Sejauh ini, kriteria terbaik bergantung pada kebutuhan jenis informasi yang
diperlukan. Misalnya untuk shock problem, maka grade menjadi penting,
sehingga dipergunakan fungsi monitor arc-length.
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