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Abstrak— Matematika bagaikan induk dari seluruh ilmu pengetahuan. Persamaan 

matematika merupakan perangkat yang selalu hadir dalam dunia ilmu pengetahuan 

untuk melukiskan permasalahan yang rumit menjadi sangat ringkas. Bahkan 

perkembangan teknologi tidak lepas dari peran matematika. Matematika juga dikenal 

sebagai bahasa teknik yang dapat memberikan gambaran suatu keadaan. Sebagai 

contoh dalam tinjauan benda titik persamaan gerak Newton yang berupa gaya      sama 

dengan perkalian massa m dengan percepatan     dapat menggambarkan berbagai 

sistem mekanika dari yang sederhana sampai yang kompleks. Demikian juga untuk 

media yang kontinu persamaan Navier-Stokes adalah merepresentasikan kondisi 

aliran fluida pada kondisi batas yang diberikan. Berbasis pada persamaan-persamaan 

matematika tersebut berbagai aspek ilmu pengetahuan dan teknologi dapat 

berkembang. Perkembangan bidang komputasi didorong oleh adanya persamaan-

persamaan matematis yang non trivial. Dalam usaha memperoleh jawaban persamaan-

persamaan non trivial tidak dapat diselesaikan secara analitis melainkan dengan solusi 

numerik. Demikian juga penemuan-penemuan dibidang ilmu pengetahuan dengan 

menganalisa suku-suku dalam persamaan matematika yang perlu diinterpresentasikan 

ke fenomena riil. Dalam makalah ini dibahas persamaan matematis yang 

mendeskripsikan adanya partikel dan gelombang. Fenomena penjalaran materi 

sebagai gelombang dan aspek-aspeknya merupakan peristiwa yang dapat  ditemukan 

dalam kehidupan sehari-hari. Perumusan dilakukan dengan melihat partikel sebagai 

materi dan gelombang. Hasil dari perumusan dan pengembangan adalah berupa 

penerapan dalam di bidang fisika partikel berenergi tinggi. 

Kata kunci: matematika, ilmu pengetahuan, komputasi, persamaan, partikel 

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dipengaruhi oleh adanya para penemu yang serius dan 
konsisten dalam melakukan penelitian. Pada zaman sebelum masehi penemu-penemu Yunani seperti 
Phytagoras, Archimedes, Euclid merupakan ilmuwan yang terkenal yang mengilhami perumusan hukum-
hukum alam ke penjabaran matematis. Sejak saat itu perumusan-perumusan secara matematis terus 
berkembang sejalan dengan berbagai permasalahan yang dapat ditemukan  jawabannya secara matematika.  

Pada awalnya matematika berkembang dari bentuk geometri dan bilangan. Perkembangan belum terasa 
signifikan meskipun di Cina dan India juga lahir beberapa matematikawan yang kompeten. Pada umumnya 
pada masa itu masih berkutat pada geometri dan bilangan. Selanjutnya para matematikawan mendalami 
persamaan-persamaan dan mencari jawabannya, persamaan yang terkenal pada waktu itu yakni persamaan 
Pell yang dapat dilihat sebagai dasar-dasar aljabar yang berkembang dikemudian hari. Baru pada abad 17 
lahir matematikawan terkenal seperti John Willis, Isac Newton, Leibniz. Pada abad 17 ini kalkulus 
dikenalkan oleh Sir Isaac Newton dan juga Gottfried Wilhelm Leibniz. Publikasi pertama kali tentang 
kalkulus bukan oleh Newton tetapi oleh Leibniz.  

Seiiring dengan matangnya kalkulus mejadi alat yang tepat untuk mengembangkan ilmu mekanika. 
Archimedes pada masanya telah berkonstribusi kepada mekanika tentang keseimbangan momen lengan 
dan gaya hidrostatik yakni apabila kita mencelupkan sebuah benda kedalam air maka benda tersebut akan 
menerima gaya tekan keatas sebanding dengan volume yang dipindahkan. Namun ilmu bidang mekanika 
belum berkembang pesat seperti pada abad 17. Sejak abad 17 ini ilmu bidang mekanika berkembang 
dimulai dengan lahirnya Mekanika Klasik yang digagas oleh Sir Isaac newton, Teori Relativitas Khusus 
yang dihasilkan oleh Albert Einstein, Mekanika Quantum yang diilhami oleh pengertian ketidak pastian 
Heisenberg serta mekanika gelombang oleh Erwin Schrodinger dan masih terus berlanjut hingga kini 
melalui gagasan unifikasi menjadi sebuah teori yang terpadu.  
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Selanjutnya mekanika merambah dan meluas untuk media cair yang sering disebut dengan mekanika 
fluida. Pada tahun 1759 Leonhard Euler mempublikasikan persamaan gerak dari fluida dengan menerapkan 

hokum Newton ke dua tentang gerak yakni perkalian massa m dengan percepatan     sama dengan gaya     
yang bekerja padanya. Ide Euler untuk mengekspresikan pengetahuan tentang Dinamika fluida dalam 
bentuk persamaan diferensial parsial adalah suatu terobosan besar. Kekurangan dari model alirannya, 
adalah mengabaikan faktor gesekan. George Stokes mengusulkan persamaan dengan memasukkan 
pengaruh gesekan pada tahun 1845. Persamaan yang diusulkan sudah diperkenalkan tahun 1822 oleh 
Claude Navier, untuk fluida yang tidak termampatkan. Dengan persamaan yang diperkenalkan, oleh 
Navier-Stokes pemahaman dan penanganan problem dinamika fluida tampak berada dalam jangkauan. 
Karena masalahnya berkurang menjadi solusi matematika dasar persamaan diferensial.  

Meskipun mekanika fluida yang dimaksudkan secara teoritis cukup dipahami, solusi analitik persamaan 
matematika Navier-Stokes secara penuh merupakan satu masalah yang masih rumit. Hal ini memerlukan 
fragmentasi ke sejumlah persamaan yang lebih sederhana, yang berasal dari persamaan Navier-Stokes 
untuk kasus-kasus khusus, persamaan bisa ditangani secara analitis. Namun, Semua model yang berbeda 
ini menggambarkan gerakan fluida yang sama - situasi secara teori sebenarnya penyederhanaan tidak 
diinginkan. 

Selanjutnya penemuan komputer digital menyebabkan banyak perubahan. John von Neumann, salah 
satu pendiri CFD, sudah memprediksi pada tahun 1946 tentang 'mesin komputasi ' akan menggantikan 
solusi analitik dari persamaan aliran yang disederhanakan dengan solusi 'numerik' dari persamaan aliran 
nonlinear penuh untuk geometri yang ditentukan. Von Neumann menyatakan bahwa pendekatan numerik 
ini akan membuat dinamika fluida eksperimental ketinggalan zaman. Namun pernyataan Von Neumann 
tidak sepenuhnya benar, dalam arti bahwa kedua penelitian teori dan eksperimen analitik masih hidup 
berdampingan dengan CFD.  

Kemudian fisika elementer merupakan bidang ilmu yang mempelajari penyusun dasar partikel atom 
yang diperlukan untuk memahami bagaimana cosmopolitan ini diciptakan. Dalam rangka mengetahui 
partikel-partikel dasar penyusun tidak dapat begitu saja muncul melainkan perlu diurai dengan peralatan 
dengan energi tinggi.  

Selanjutnya makalah ini bertujuan untuk memaparkan betapa pentingnya perumusan secara matematis 
permasalahan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) bagi generasi penerus dalam rangka untuk terus 
memajukan peradaban maju untuk kejayaan bangsa dan Negara.  

II. FENOMENA ALAM 

Pengembangan IPTEK berkaitan erat dengan tujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan alam sehingga 

pemahaman hal-hal yang tersimpan di alam perlu digali secara detail dan ilmiah. Sejalan dengan 

penguasaan dan perkembangan matematika saat ini hampir fenomena alam dapat dirumuskan secara 

terpadu dengan bahasa matematika. Melalui perumusan fenomena alam yang runut pada abad 19 membuat 

perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadi sangat pesat.  

A. Mekanika sebelum dan sesudah ditemukan kalkulus 

Sejarah mekanika tidak dapat dilepas dari perkembangan konsep bilangan dan geometri. Seperti 
diketahui pada zaman 600 BCE pengetahuan kita belum berkembang seperti saat ini. Pada waktu itu mulai 
dikenal sistem bilangan dan geometri. Konsep bilangan terus berkembang sebagai contoh pada konsep 
penjumlahan bilangan dikwadratkan yang dapat dituliskan kedalam persamaan; 

a

b

2
c

2
 

Ada banyak set bilangan bulat yang dapat memenuhi persamaan (1) tersebut. Sebagai contoh Set 
bilangan (a,b,c) tersebut adalah (3,4,5),(5,12,13),(8,15,17). Banyak set bilangan ini mengantarkan 
pemahaman tentang konsep tak terbatas (infinity).Solusi umum persamaan (1) tersebut dapat mengambil 
bentuk; 

ap
2
-q

2
,   b=2pq,  c= p

2
+q

2
 

Bilangan p,q merupakan bilangan integer sehinga a,b,c juga integer. Nampak jelas bahwa hingga pada 
masa itu pengetahuan bilangan sangat kental. Selanjutnya sekitar tahun  580 BCE Phytagoras lahir dan 
belajar matematika pada Thales. Kemudian Phytagoras merumuskan persamaan (1) sebagai theorema 
Phytagoras yang berkaitan dengan geometri segitiga siku-siku seperti terlihat pada gambar 1. Theorema 
Phytagoras menyatakan bahwa kwadrat hipotenusa sama dengan jumlah kwadrat dasi sisi-sisi lainnya. 
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GAMBAR 1. THEOREMA PHYTAGORAS 

Setelah Archimedes lahir sekitar tahun 287 BCE di kota Syracuse (sekarang Sicily) Yunani terjadi 
perubahan yang cukup mendasar tentang bilangan dan geometri. Archimedes memaparkan penemuannya 
bahwa kekuatan ungkit sebuah lengan kayu bergantung pada panjang lengan terhadap titik ungkit. Hal ini 
mempunyai implikasi yang luas terhadap pemikiran bilangan dan geometri. Terlihat bahwa pada sistem 
pengungkit terdapat hubungan antara bilangan dan geometri. Penemuan lainnya yang disampaikan oleh 
Archimedes yakni ketika Archimedes masuk kedalam bak mandi dirinya merasakan adanya gaya tekan 
keatas dan juga terjadi kenaikan permukaan air pada bak mandi.Kemudian dirumuskan olehnya bahwa 
jika sebuah benda dimasukkan kedalam bejana maka benda tersebut akan mengalami gaya tekan keatas 
sebesar volume zat cair yang dipindahkannya. Penemuan Archimedes dapat dipandang sebagai ilmu 
mekanika yang pada saat itu belum diformulasikan matematika kalkulus. Penemuan yang penting lainnya 
sebelum ditemukan kalkulus adalah perumusan hukum orbit planet oleh Johannes Kepler pada awal abad 
16. Ketiga hukum Kepler tersebut adalah; 

1. Hukum I Kepler 

Pada hukum I, Kepler menjelaskan tentang bentuk elips orbit planet. Bunyi hukum ini sebagai berikut; 

“Lintasan setiap planet mengelilingi matahari merupakan sebuah elips dengan matahari terletak pada 
salah satu titik fokusnya”. 

Gambaran orbit planet sesuai hukum I Kepler dapat dilihat seperti pada Gambar 2 berikut ini 

 

GAMBAR 2. ORBIT LINTASAN PLANET 

Dari model diatas diperlihatkan bentuk elips dari lintasan orbit planet yang mengelilingi matahari. 
Dimana matahari berada disalah satu titik fokusnya yang ditandai dengan F1 dan F2. Sedangkan planet 
berada pada jarak r2 dari F2 atau r1 dari F1. Jika posisi planet berubah maka jarak r1 dan r2 ikut berubah. 
Jarak a disebut sumbu semimayor dan 2a disebut mayor. Jarak b disebut sumbu semiminor dan 2b disebut 
minor. Jarak c dari titik pusat merupakan titik fokus, dimana c

2
 = a

2
+b

2
. 

Bentuk elips orbit ditentukan oleh eksentrisitas (e) elips tersebut. Semakin kecil eksentrisitasnya, 
maka bentuk elipsnya akan semakin mendekati bentuk lingkaran. Dan sebaliknya, bila eksentrisitasnya 
semakin besar, bentuk elips akan memanjang dan tipis. Jarak merupakan perbandingan dari jarak c 
dengan jarak a (e = c/a). Nilai eksentrisitas elips lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Ketika planet 
berada pada jarak terjauh dari matahari, maka pada saat itu planet berada pada titik aphelion. Letaknya 
pada gambar yaitu pada ujung kiri elips (sebelah kiri F1). Jarak dari aphelion ke matahari dapat dihitung 
dengan menjumlahkan jarak a dengan c. Jika planet berada pada ujung kanan elips (sebelah kanan F2) 
maka planet sedang berada pada titik perihelion. Pada saat itu planet berada pada jarak terdekat dengan 
matahari. Jarak perihelion dengan matahri merupakan selisih antara jarak a dengan c. 

2. Hukum II Kepler 

Hukum kedua Kepler menjelaskan tentang kecepatan orbit planet. Bagaimana kecepatan orbit 
planet tersebut? Perhatikan penjelasan berikut ini; 
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“Setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke 
planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama.” 

Perhatikan Gambar 3 berikut ini; 

 

GAMBAR 3. LUAS SAPUAN LINTASAN PLANET 

Garis ab akan menyapu lurus hingga garis ac, luasnya sama dengan daerah yang disapu garis ad 
hingga ae. Jika tbc = tde. Hukum kedua ini juga menjelaskan bahwa di titik b dan c planet harus lebih 
lambat dibanding saat dititik d dan e. 

3. Hukum III Kepler 

Pada hukum ketiganya Kepler menjelaskan tentang periode revolusi planet. Periode revolusi planet 
ini dikaitkan dengan jari-jari orbit rata-ratanya. Perhatikan penjelasan berikut, 

“Kuadrat periode planet mengitari matahari sebanding dengan pangkat tiga rata-rata planet dari 
matahari.” 

Hubungan di atas dapat dirumuskan secara matematis seperti persamaan berikut.  

  
 

  
    

 

  
  

Keterangan : 

T1= Periode planet pertama 
T2= Periode planet kedua 
R1 = jarak planet pertama dengan matahari 
R2 = jarak planet kedua dengan matahari 
 
Setelah lama berabad-abad lamanya pada abad 17 barulah perumusan kalkulus menjadi matang untuk 

merumuskan mekanika dengan runut. Pada tahun 1684 kalkulus pertama kali diperkenalkan oleh 
Gottfried Wilhelm Leibniz. Secara terpisah Sir Isaac Newton merumuskan kalkulus dan aplikasinya pada 
saat hampir bersamaan yakni pada tahun 1687. Berdasarkan publikasi Isaac Newton yang berjudul 
Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica ini dapat menjelaskan baik Hukum Archimedes maupun 
Hukum Kepler. Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica yang dipublikasikan memuat Hukum 
hukum Newton. Hukum gerak Newton [1] adalah tiga hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. 
Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang 
disebabkannya. Hukum ini telah dituliskan dengan pembahasaan yang berbeda-beda selama hampir 3 
abad, dan dapat dirangkum sebagai berikut: 

Hukum Pertama: setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan kecuali ada gaya yang 
resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Berarti jika resultan gaya nol, maka pusat massa dari 
suatu benda tetap diam, atau bergerak dengan kecepatan konstan (tidak mengalami percepatan). Hal ini 
berlaku jika dilihat dari kerangka acuan inersial.  

Hukum ini menyatakan bahwa jika resultan gaya (jumlah vektor dari semua gaya yang bekerja pada 
benda) bernilai nol, maka kecepatan benda tersebut konstan. Dirumuskan secara matematis menjadi: 

     
  

  
          (4) 

Hukum Kedua: sebuah benda dengan massa M mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami 
percepatan a yang arahnya sama dengan arah gaya, dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan 
berbanding terbalik terhadap M. atau F=Ma. Bisa juga diartikan resultan gaya yang bekerja pada suatu 
benda sama dengan turunan dari momentum linear benda tersebut terhadap waktu. Hukum kedua 
menyatakan bahwa total gaya pada sebuah partikel sama dengan banyaknya perubahan momentum linier 
p terhadap waktu : 
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      (5) 

Karena hukumnya hanya berlaku untuk sistem dengan massa konstan variabel massa (sebuah konstan) 
dapat dikeluarkan dari operator diferensial dengan menggunakan aturan diferensiasi. Maka, 

  
  

  
 

   

  
  

  

  
       (6) 

Dengan F adalah total gaya yang bekerja, m adalah massa benda, dan a adalah percepatan benda. 
Maka total gaya yang bekerja pada suatu benda menghasilkan percepatan yang berbanding lurus. Massa 
yang bertambah atau berkurang dari suatu sistem akan mengakibatkan perubahan dalam momentum. 
Sesuai dengan hukum pertama, turunan momentum terhadap waktu tidak nol ketika terjadi perubahan 
arah, walaupun tidak terjadi perubahan besaran. Contohnya adalah gerak melingkar beraturan. Hubungan 
ini juga secara tidak langsung menyatakan kekekalan momentum: Ketika resultan gaya yang bekerja pada 
benda nol, momentum benda tersebut konstan. Setiap perubahan gaya berbanding lurus dengan perubahan 
momentum tiap satuan waktu. 

Hukum Ketiga: gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama, dengan arah terbalik, 
dan segaris. Artinya jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan 
memberi gaya sebesar –F kepada benda A. F dan –F memiliki besar yang sama namun arahnya berbeda. 
Hukum ini juga terkenal sebagai hukum aksi-reaksi, dengan F disebut sebagai aksi dan –F adalah 
reaksinya. 

Ketiga hukum gerak ini pertama dirangkum oleh Isaac Newton dalam karyanya Philosophiæ Naturalis 
Principia Mathematica, pertama kali diterbitkan pada 5 Juli 1687. Newton menggunakan karyanya untuk 
menjelaskan dan meniliti gerak dari bermacam-macam benda fisik maupun sistem. Contohnya dalam jilid 
tiga dari naskah tersebut, Newton menunjukkan bahwa dengan menggabungkan antara hukum gerak 
dengan hukum gravitasi umum, ia dapat menjelaskan hukum pergerakan planet milik Kepler. 

B. Mekanika Fluida 

Seperti halnya model matematika pada umumnya, mekanika fluida membuat beberapa asumsi dasar 
berkaitan dengan studi yang dilakukan. Asumsi-asumsi ini kemudian diterjemahkan ke dalam persamaan-
persamaan matematis yang harus dipenuhi bila asumsi-asumsi yang telah dibuat berlaku. 

Mekanika fluida mengasumsikan bahwa semua fluida mengikuti: 
Hukum kekekalan massa 
Hukum kekekalan momentum 
Kadang, akan lebih bermanfaat (dan realistis) bila diasumsikan suatu fluida bersifat inkompresibel. 

Maksudnya adalah densitas dari fluida tidak berubah ketika diberi tekanan. Cairan kadang-kadang dapat 
dimodelkan sebagai fluida inkompresibel sementara semua gas tidak bisa. Selain itu, kadang-kadang 
viskositas dari suatu fluida dapat diasumsikan bernilai nol (fluida tidak viskos). Terkadang gas juga dapat 
diasumsikan bersifat tidak viskos. Jika suatu fluida bersifat viskos dan alirannya ditampung dalam suatu 
cara (seperti dalam pipa), maka aliran pada batas sistemnya mempunyai kecepatan nol. Untuk fluida yang 
viskos, jika batas sistemnya tidak berpori, maka gaya geser antara fluida dengan batas sistem akan 
memberikan resultan kecepatan nol pada batas fluida. Persamaan Navier-Stokes (dinamakan dari Claude-
Louis Navier dan George Gabriel Stokes) adalah serangkaian persamaan yang menjelaskan pergerakan dari 
suatu fluida seperti cairan dan gas. Persamaan-persamaan ini menyatakan bahwa perubahan dalam 
momentum (percepatan) partikel-partikel fluida bergantung hanya kepada gaya viskos internal (mirip 
dengan gaya friksi) dan gaya viskos tekanan eksternal yang bekerja pada fluida. Oleh karena itu, 
persamaan Navier-Stokes menjelaskan kesetimbangan gaya-gaya yang bekerja pada fluida[2]. 

Persamaan Navier-Stokes memiliki bentuk persamaan diferensial yang menerangkan pergerakan dari 
suatu fluida. Persaman seperti ini menggambarkan hubungan laju perubahan suatu variabel terhadap 
variabel lain. Sebagai contoh, persamaan Navier-Stokes untuk suatu fluida ideal dengan viskositas bernilai 
nol akan menghasilkan hubungan yang proposional antara percepatan (laju perubahan kecepatan) dan 
derivatif tekanan internal. Untuk mendapatkan hasil dari suatu permasalahan fisika menggunakan 
persamaan Navier-Stokes, perlu digunakan ilmu kalkulus. Secara praktis, hanya kasus-kasus aliran 
sederhana yang dapat dipecahkan dengan cara ini. Kasus-kasus ini biasanya melibatkan aliran non-turbulen 
dan tunak (aliran yang tidak berubah terhadap waktu) yang memiliki nilai bilangan Reynold kecil. 

Untuk kasus-kasus yang kompleks, seperti sistem udara global seperti El Niño atau daya angkat udara 
pada sayap, penyelesaian persamaan Navier-Stokes hingga saat ini hanya mampu diperoleh dengan 
bantuan komputer. Kasus-kasus mekanika fluida yang membutuhkan penyelesaian berbantuan komputer 
dipelajari dalam bidang ilmu tersendiri yaitu dinamika fluida komputasional. 
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Bentuk umum persamaan Navier-Stokes untuk kekekalan momentum adalah : 

  
  

  
           (7) 

Dengan, ρ adalah densitas fluida, 

 

  
  adalah derivatif substantif (dikenal juga dengan istilah derivatif dari material) 

v  adalah vektor kecepatan, 
f  adalah vektor gaya benda, dan 
  adalah tensor yang menyatakan gaya-gaya permukaan yang bekerja pada partikel fluida. 

 
  adalah tensor yang simetris kecuali bila fluida tersusun dari derajat kebebasan yang berputar seperti 

vorteks. Secara umum, (dalam tiga dimensi)   memiliki bentuk persamaan:  
 

    

         

         

         

      (8) 

C. Dinamika Fluida Komputasional 

Persamaan Navier-Stokes merupakan persamaan yang non-linear yang tidak dapat diselesaikan secara 
analitis untuk seluruh permasalahan yang kompleks. Dalam abad ke-20 berkembang pesat kepada 
penyelesaian persamaan-persamaan bidang Mekanika Fluida secara numerik. Dalam waktu yang sama, 
pada masa ini juga membawa perkembangan yang sangat besar dalam bidang eksperimental dari Mekanika 
Fluida. Perkembangan yang cepat dari komponen-komponen alat ukur elektronik, laser, optik, berbagai 
macam sensor, micro-technique dan sebagainya telah menghasilkan perkembangan teknik pengukuran 
yang berpresisi tinggi dan yang sekarang tersedia untuk studi pengembangan aliran fluida. 

Kemajuan dari bidang Mekanika Fluida mengarah kepada penelitian-penelitian untuk mendapatkan 
konsep yang inovatif maupun metodologi. Estimasi variabel-variabel yang berhubungan dengan fluida 
akan dapat menentukan dalam pemilihan konsep konfigurasi suatu alat atau sistem pada tahap 
perencanaan. Selain daripada itu, karakteristik aliran yang timbul akibat mengalirnya fluida terus dipelajari 
dan diteliti. Seperti visualisasi aliran akan dapat lebih diketahui lebih jauh karakteristiknya dengan 
memakai alat ukur yang modern. Penggunaan komputer dalam proses komputasi Mekanika Fluida 
meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah publikasi dengan metode komputasi sekitar 2.500 yang 
terbit dalam kurun waktu dari tahun 1991 s.d. 1995 dan sekitar 24.000 publikasi dalam kurun waktu 1996 
s.d. 2000. Metode komputasi Mekanika Fluida memegang peranan yang penting dalam perencanaan dan 
pengembangan sistem fluida. Trend komputasi Mekanika Fluida ke depan semakin meningkat oleh karena 
diterima secara luas baik dalam penelitian maupun dalam rancang bangun karena mempunyai berbagai 
keuntungan. 

D. Fisika elementer 

Pencarian asal usul cosmopolitan mendorong ilmuwan untuk mengetahui elemen pembentuk atom 
yang pada zaman Dalton abad 18 dianggap bagian terkecil dari molekul yang tidak dapat dipecah-pecah 
lagi. Atom yang dianggap divisi terkecil yang mungkin dari materi sampai 1897 ketika JJ Thomson [3] 
menemukan elektron melalui karyanya pada sinar katoda .  

Sebuah tabung Crookes adalah wadah kaca tertutup di mana dua elektroda dipisahkan oleh ruang 
hampa, perhatikan gambar . Ketika tegangan diterapkan di elektroda, sinar katoda dihasilkan, menciptakan 
patch bersinar di mana mereka menyerang kaca di ujung tabung. Melalui eksperimen, Thomson 
menemukan bahwa sinar dapat dibelokkan oleh medan listrik (selain medan magnet , yang sudah dikenal). 
Dia menyimpulkan bahwa sinar ini, bukannya bentuk cahaya, yang terdiri dari sangat ringan bermuatan 
negatif partikel yang ia sebut "corpuscles" (mereka kemudian akan berganti nama menjadi elektron oleh 
para ilmuwan lainnya). Ia mengukur rasio massa terhadap muatan dan menemukan itu 1800 kali lebih kecil 
dari hidrogen, atom terkecil. sel-sel ini adalah partikel seperti yang lain sebelumnya dikenal. 

 

GAMBAR 4. TABUNG CROOKES 
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Thomson menyatakan bahwa atom yang dibagi [3], dan bahwa sel-sel dalam bangunan blok mereka. 
Untuk menjelaskan kondisi netral keseluruhan atom, ia mengusulkan bahwa sel-sel didistribusikan dalam 
lautan seragam muatan positif; ini adalah model yang plum pudding dan elektron tertanam dalam muatan 
positif seperti plum dalam puding plum (meskipun dalam model Thomson mereka tidak stasioner). Pada 
tahun 1909, model puding plum Thomson dibantah oleh salah Seorang mantan mahasiswanya, Ernest 
Rutherford , yang menemukan bahwa sebagian besar massa dan muatan positif atom terkonsentrasi di 
sebagian kecil dari volume, yang diasumsikan berada di pusat atom. 

Dalam percobaan Geiger-Marsden , Hans Geiger dan Ernest Marsden perhatikan gambar 5 (Rekan dari 
Rutherford yang bekerja mewakilinya) menembakkan partikel alfa pada lembaran tipis Logam dan diukur 
defleksi mereka menggunakan layar fluoresen. Mengingat massa elektron yang sangat kecil, kecepatan 
tinggi partikel alfa, dan rendahnya konsentrasi muatan positif model pada puding prem, sang peneliti 
mengharapkan semua partikel alfa total melewati kertas logam tanpa pembelokan yang bermakna. 
Ternyata mereka menemukan hal yang mencengangkan. Sebagian kecil dari partikel alfa mengalami 
pembelokan tajam. Rutherford menyimpulkan bahwa muatan positif di dalam atom harus terkonsentrasi 
dalam volume yang sangat kecil agar total menghasilkan medan listrik yang cukup kuat untuk 
membelokkan partikel alfa dengan sebegitu kuat. 

 

GAMBAR 5. PERCOBAAN RUTHERFORD 

Hal ini menyebabkan Rutherford mengajukan teori model planet [3] di mana awan elektron 
mengelilingi inti kecil dan kompak yang bermuatan positif. Hanya konsentrasi muatan semacam itulah 
yang bisa menghasilkan medan listrik cukup kuat untuk menyebabkan pembelokan tajam.  

Teori kuantum [4] merevolusi fisika di awal abad ke-20, ketika Max Planck dan Albert Einstein 
mendalilkan bahwa energi cahaya dipancarkan atau diserap dalam jumlah diskret yang diketahui sebagai 
kuanta (tunggal, kuantum). Pada tahun 1913, Niels Bohr memasukkan ide ini ke dalam model atom Bohr, 
di mana sebuah elektron hanya bisa mengorbit inti dalam orbit lingkaran tertentu dengan momentum sudut 
dan energi tetap, jarak dari inti (yaitu, jari-jari atom) sebanding dengan energinya.  

Pada tahun 1924, Louis de Broglie mengajukan teori bahwa semua partikel bergerak—terutama 
partikel subatomik seperti elektron—menunjukkan perilaku mirip gelombang [5]. Erwin Schrödinger, yang 
terkesan dengan ide ini, menggali lebih jauh kebenaran bahwa gerak elektron dalam atom dapat dijelaskan 
lebih baik sebagai gelombang daripada sebagai partikel. Persamaan Schrödinger [6], dipublikasikan tahun 
1926, menjelaskan elektron sebagai fungsi gelombang dan bukan sebagai partikel. Pendekatan ini dengan 
elegan memprediksi banyak fenomena spektrum yang gagal dijelaskan oleh model Bohr. Meskipun konsep 
ini mudah secara matematis, namun sulit divisualisasikan, dan menghadapi penentangan. Salah satu kritik, 
Max Born, mengusulkan sebaliknya bahwa fungsi gelombang Schrödinger menjelaskan tidak hanya 
elektron saja melainkan semua kondisi yang mungkin terjadi, dan dengan demikian dapat digunakan untuk 
menghitung probabilitas menemukan elektron pada setiap lokasi tertentu di sekitar inti. Ini merekonsiliasi 
dua teori yang bertentangan elektron sebagai partikel vs gelombang sekaligus melahirkan ide dualisme 
gelombang-partikel. Teori ini menyatakan bahwa elektron memiliki sifat seperti gelombang sekaligus 
partikel. Contohnya, ia dapat dihamburkan seperti gelombang, dan memiliki massa seperti partikel. 
Konsekuensi penjabaran elektron sebagai bentuk gelombang adalah bahwa tidak memungkinkan secara 
matematis untuk menurunkan secara simultan posisi dan momentum suatu elektron. Ini kemudian dikenal 
sebagai prinsip ketidakpastian Heisenberg [7] setelah ahli fisika teori Werner Heisenberg menjelaskan dan 
mempublikasikannya pertama kali tahun 1927. Ini membuat model Bohr menjadi tidak valid lagi. Model 
atom modern menjelaskan posisi elektron dalam atom sebagai suatu probabilitas. Sebuah elektron dapat 
ditemukan pada jarak berapapun dari inti atom, tetapi, tergantung tingkat energinya, berada lebih sering 
pada region tertentu daripada region lainnya. Pola ini yang dirujuk sebagai orbital atom. Orbital berada 
dalam bentuk yang bervariasi sferis, barbel, torus dengan inti atom berada di tengah. 
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GAMBAR 6. ORBITAL ATOM NEON 

Gambar 6 diatas adalah lima orbital atom neon yang terisi penuh, dipisahkan dan ditata sesuai urutan 
kenaikan energi dari kiri ke kanan, dengan tiga orbital terakhir memiliki tingkat energi yang sama. Masing-
masing orbital berisi dua elektron, yang kemungkinan berada dalam zona-zona yang disajikan dalam 
bentuk gelembung berwarna. Masing-masing elektron terdapat dalam kedua zona orbital secara seimbang, 
terlihat di sini bahwa warna hanya untuk menyoroti fasa gelombang yang berbeda. 

Perkembangan terkini para ilmuwan berusaha terus ingin mengetahui unsur pembentuk proton, neutron 
maupun electron. Sebagai contoh telah dibangun Laboratorium yang bernama Large Hadron Collider 
(LHD) seperti Nampak pada gambar 7. LHD berfungsi untuk memecah inti menjadi partikel-pertikel 
pembentuknya yang terdeteksi dari hasil penumbukan partikel cepat berenergi tinggi.   

  

GAMBAR 7. LARGE HADRON COLLIDER MILIK CERN[8] 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Dari uraian diatas tentang fenomena alam yang terjadi dapat dideskripsikan secara terpadu dengan 
persamaan Matematika. Mulai dari prinsip aritmetika dan geometri berkembang kepada kalkulus aljabar 
kemudian menjadi matematika yang lengkap  dan akhirnya dapat merumuskan fenomena alam dengan 
baik. Dengan deskripsi matematika yang terpadu dan jelas nampak perkembangan IPTEK sejak abad 19 
dapat melaju sangat pesat. Hanya saja pemanfaatan hasil pengembangan IPTEK harus bijak sehingga dapat 
membawa kesejahteraan seluruh umat. 

Bagi peneliti serta generasi penerus perlu secara kontinu dengan tidak bosan-bosannya selalu 
melakukan kegiatan positif untuk memajukan IPTEK.  

UCAPAN TERIMA KASIH 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ka.BBTA3 yang telah memberikan kesempatan penulis 
dalam rangka menyebar-luaskan pemahaman bahwa Matematika merupakan sarana untuk membangun 
negeri dalam mencapai kejayaan bangsa dan Negara. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
[1] Mikrajuddin Abdullah, Fisika dasar I, ITB, 2016. 

[2] John J. Bertin and Russell M. Cummings, Aerodynamics For Engineers, 5rd ed, Pearson Education International, 2009. 

[3] Mikrajuddin Abdullah,Diktat Kuliah Fisika dasar II, ITB, 2016. 

[4] Leon van Dommelen, Fundamental Quantum Mechanics for Engineers, version 3.1 beta 3, 2007, pp.97–102. 

[5] Website Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_de_Broglie, akses 8/9/2016 

[6] Website Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dinger_equation, akses 10/9/2016 

[7] Website Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Uncertainty_principle, akses 10/9/2016  

[8] Website CERN , https://home.cern/topics/large-hadron-collider, akses 12/9/2016. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_de_Broglie
https://en.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dinger_equation
https://en.wikipedia.org/wiki/Uncertainty_principle
https://home.cern/topics/large-hadron-collider

