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Penerapan Metode Steepest Descent dalam Menentukan Konservasi 
Solusi Persamaan Kadomtsev-Petviashvili I Arah x atau y1 

Oleh: Rustanto Rahardi 2 
 

Abstrak: Penelitian ini melihat bentuk gelombang solusi Kadomtsev-
Petviashvili (KP) I dalam arah x  atau y apabila didekati dengan deret 
Fourier dan penerapan metode Steepest Descent. Bekerja pada u  yang 
direpresentasikan deret Fourier dapat diperoleh hampiran yang layak 
untuk diasumsikan sebagai fenomena konservasi gelombang solusi KP I. 

Masalahnya dengan kondisi u  tersebut dan penerapan metode Steepest 
Descent apakah dapat diperoleh gelombang konservasi solusi KP I arah x 
atau y? 

Persamaan KP dapat juga dirumuskan sebagai sistem Hamiltonian 
dengan Hamiltonian )(uH . Konservasi Momentum Arah x dibangun 
dengan 1I , sedangkan konservasi momentum Arah y dibangun dengan 2I .  

Hampiran solusi KP I, berarti mencari u  yang memenuhi masalah 
peminimuman/ pemaksimuman Hamiltonian ( )uH  dengan kendala )(1 uI  
dan )(2 uI . Dasar untuk menentukan ini adalah dengan menerapkan 
metode Steepest Descent. Sedang perhitungan numerik dan fenomena 
konservasi gelombangnya digunakan program komputer. Kekonvergenan 
H dan I (I1 maupun I2) dapat diperoleh dan bentuk animasi gelombang 
dapat diamati. Gelombang tidak berubah bentuknya apabila H dan I telah 
mencapai nilai konvergen, tetapi bila belum mencapai konvergen maka 
bentuk gelombangnya berbeda seiring dengan perubahan waktunya. Perlu 
adanya penelitian yang lebih mendalam utamanya perluasan fungsi awal 
sebagai gelombangnya. 
Kata-kata Kunci: Hamiltonian, gelombang arah x atau y, Kadomtsev-
Petviashvili I, Momentum, Steepest Descen. 

 
 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Persamaan Kadomtsev-Petviashvili (KP) merupakan generalisasi dimensi dua dari 

persamaan Korteweg de Vries (KdV) dan menggambarkan gelombang dimensi dua yang 

merambat pada arah x dengan variasi yang lamban dalam arah y. Sekedar diketahui bahwa 

persamaan KdV tidak menerima perhatian yang lebih sampai tahun 1965, ketika N. 

Zabusky dan M. Kruskal menyebarkan hasil-hasil experimen perhitungan atas persamaan 

KdV tersebut.  Perhitungan mereka menghasilkan penyelesaian atas persamaan KdV dan 

pada akhirnya memuat gelombang yang bergerak dengan bentuk sama seperti yang 
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ditemukan pertama kali oleh D.J Korteweg dan G. de Vries pada tahun 1895. Apalagi, 

ketika dua gelombang itu bertumbukan, keduanya akan muncul dari tumbukan itu sebagai 

pasangan gelombang yang bergerak lain dengan satu fase pergantian sebagai satu-satunya 

akibat dari interaksi yang terjadi. Karena gelombang ‘menyendiri’ yang menghasilkan 

penyelesaian-penyelesaian itu seperti partikel, Zabusky dan Kruskal menamakan ‘soliton’ 

untuk menggambarkan gelombang ‘menyendiri’ tersebut (Kasman, tanpa tahun). 

 Istilah ‘soliton’ diperkenalkan sekitar tahun 1960-an, tetapi penelitian ilmiah 

tentang soliton itu sendiri telah dimulai sejak abad ke-19, ketika John Scott Russel meneliti 

sebuah gelombang besar yang ‘menyendiri’ di saluran air dekat Edinburgh. Pada masa John 

Scott Russel, para ahli matematika sering terjadi perbedaan pendapat tentang keberadaan 

yang sebenarnya dari gelombang yang ‘menyendiri’ tersebut (Takasaki, tanpa tahun). 

 Menurut Takasaki (tanpa tahun), Soliton merupakan riak air yang bergerak pada 

aliran yang mempunyai bentuk tetap. Juga bisa dikatakan bahwa soliton merupakan 

gelombang ‘menyendiri’ yang sangat stabil. Seperti apapun istilah soliton, gelombang 

tersebut bertindak seperti partikel, yang bergerak dengan bentuk dan kecepatan tetap.  

Persamaan KdV termasuk dalam kategori persamaan gelombang, lihat (Weisstein, 

2004). Gelombang translasi dari KdV juga telah dapat diperoleh secara detail, lihat 

(Rahardi, 2002). Perilaku seperti ini menarik untuk diteliti dalam persamaan KP, karena 

persamaan KP mempunyai Struktur Hamiltonian seperti persamaan KdV. 

Persamaan KP I telah disajikan oleh Rahardi (2004) untuk membahas momentum arah 

x dan arah y, akan tetapi bentuk konservasi solusinya belum diperoleh secara sempurna 

sehingga dengan adanya penelitian ini merupakan kesempatan untuk memahami perilaku 

solusi gelombang dalam dimensi dua jika dipandang dalam satu arah x atau arah y saja dan 

dalam dimensi tiga jika dipandang dalam dua arah bersamaan x dan y. Alasan lain 

mengapa penelitian ini dilakukan, karena belum banyak penelitian yang membahas 

tentang solusi umum dari persamaan KP.  

Penelitian ini akan melihat bagaimana bentuk konservasi solusi KP I dalam arah x , 

atau y, atau dalam dua arah x dan y apabila didekati dengan deret Fourier dan dengan 

menerapkan metode Steepest Descent. Sebagaimana dengan penerapan metode ini pada 

KdV yang memenuhi peminimuman terkendala dari Hamiltonian H dengan kendala 

Integral momentum I, maka metode ini dipilih untuk diterapkan pada KP I.  Penerapan ini 
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akan sangat menarik sebab pengamatan konservasinya divisualisasikan dengan komputer 

sehingga perpaduan antara teori analitis dengan program komputer dapat dianalisa 

ketepatannya. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini dirumuskan beberapa masalah 

yang utama yaitu: 

1. Bagaimana struktur Hamiltonian dari persamaan KP dan I1 sebagai konservasi 

momentum arah x serta I2 sebagai konservasi momentum arah y. 

2. Masalahnya adalah dengan kondisi u  yang direpresentasikan dengan sejumlah hingga 

deret Fourier dari ruang fungsi berperiode π2  (terhadap dua variabel x dan y) dan 

penerapan metode Steepest Descent apakah fenomena konservasi solusi KP I setelah 

Hamiltonian H mencapai minimum dengan kendala konservasi momentum 1I  atau 2I  

sesuai dengan teori analitisnya dapat diperoleh? Tentu saja untuk memperoleh ini 

harus melakukan penghitungan secara numerik dengan membuat programnya sesuai 

dengan teori analitisnya. 

 

C. TUJUAN DAN KONTRIBUSI HASIL PENELITIAN 

Penelitian dilakukan harus mempunyai nilai tambah baik bagi diri sendiri sebagai tim 

peneliti maupun bagi orang lain. Paling tidak adalah menambah perkembangan atau 

wawasan ilmu dan teknologi. Masalah dalam penelitian ini berangkat dari perumusan 

matematika persamaan KP yang merupakan model dari suatu gejala alam. Fokus 

penelitian baru pada tahap teori analitis perilaku gelombangnya, belum sampai pada tahap 

percobaan di lapangan, sehingga ke depan masih membuka banyak peluang untuk 

mengungkapkan secara lebih jelas tentang persamaan KP. Berikut ini adalah uraian 

beberapa tentang tujuan penelitian, manfaat, dan pentingnya penelitian. 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalahnya, maka penelititan ini 

mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah: 
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1. Dapat ditentukan struktur Hamiltonian dari persamaan KP dan I1 sebagai konservasi 

momentum arah x serta I2 sebagai konservasi momentum arah y. 

2. Dapat diperoleh fenomena konservasi solusi KP I setelah Hamiltonian H mencapai 

minimum dengan kendala konservasi momentum 1I  atau 2I  sesuai dengan teori 

analitisnya dengan membuat programnya sesuai dengan teori analitisnya. 

 

Kontribusi Hasil Penelitian 

Kontribusi hasil penelitian dapat dinikmati oleh beberapa komponen yaitu :   

1. Bagi mahasiswa :  

1.1. Mahasiswa dapat mengembangkan untuk melakukan penelitian semacam ini 

untuk persamaan yang dapat dikategorikan mempunyai struktur Hamiltonian. 

Dengan demikian mereka dapat mengerjakan skripsi lebih cepat karena sudah 

ada peper sejenis yang dapat dipakai sebagai bahan rujukan.  

1.2. Mahasiswa akan merasa lebih puas sebab penelitian semacam ini merupakan 

pemodelan dari gejala fisis alam.  

2. Bagi dosen :  

Menambah wawasan bagi dosen untuk mendalami fenomena persamaan diferensial 

parsial sebagai model dari suatu gejala fisis. Hasil wawasan ini dapat dikembangkan 

dalam pengajaran pemodelan matematika sehingga perkuliahan tidak membosankan.   

3. Bagi Lembaga UM : 

Hasil dari penelitian ini yang merupakan aplikasi dari model gelombang permukaan 

air maka terkumpul dokumentasi penelitian terapan dari matematika yang dapat 

ditindaklanjuti dengan melakukan kerjasama dengan departemen di luar UM. Sebagai 

misal penelitian tentang uji kekuatan kapal, tentu memerlukan model gelombang yang 

dapat disimulasikan dengan komputer. Dari model ini dapat diperoleh gambaran 

kekuatan kapal yang akan dibuat. 

 

D. STRUKTUR HAMILTONIAN 

Persamaan KdV 

06 =++ xxxxt uuuu                                                  (1) 

dikatakan memiliki struktur Hamiltonian apabila memenuhi persamaan  
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).(uHu KdVxt δ∂=∂                                                   (2)  

Misalkan hampiran gelombang yang merupakan solusi KdV adalah 

txutxu λφφ −== dengan),(),( ,                                  (3) 

maka φλuut −=  dan φuux = , sehingga persamaan (1) dapat ditulis dalam bentuk 

)3(
2

φφφλ uuu x −−∂=− ,                                                    (4) 

dengan mengintegralkannya diperoleh 

φφλ uuu −−=−
2

3 .                                              (5) 

Persamaan (5) ini identik dengan persamaan 

)()( uHuI δλδ =− ,                                                   (6) 

dengan )(uHδ  adalah turunan variasi3 dari Hamiltonian 

∫ ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −= dxuuuH x

32

2
1)(                                                 (7) 

dan )(uIδ  turunan variasi dari integral momentum 

∫= dxuuI
2

2
1)( .                                                    (8) 

Jika persamaan (1) ditulis dalam bentuk  

( )xxxt uuu −−∂= 23  

dan dengan persamaan (7) maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa persamaan KdV 

memenuhi struktur Hamiltonian (2). 

 Berdasarkan hukum Pelipat Lagrange lihat (Rahardi, 2002), maka dari persamaan (6) 

dapat dikatakan bahwa, kita mencari u yang meminimumkan atau memaksimumkan 

Hamiltonian H dengan kendala integral momentum I konstan, yaitu 

{ }konstan,)(|)( ≡= γγuIuHcrit .                                           (9) 

Persamaan (9) ini dikenal dengan istilah peminimuman/pemaksimuman terkendala 

dari Hamiltonian H dengan kendala integral momentum I. Selanjutnya dalam penelitian ini 

hanya akan mengkaji masalah peminimuman terkendala saja.  

                                                 
3 Jika ∫= dxuuufF xxx ),,,( L  maka L−

∂
∂

+
∂
∂

−
∂
∂

=
xxx u
f

dx
d

u
f

dx
d

u
fF 2

2

δ  
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E. METODE STEEPEST DESCENT 

Misalkan ingin diselesaikan masalah pengoptimuman takberkendala 

),,,,(min 21 nxxxfZ L=  dengan n
nxxx ℜ∈),,,( 21 L .                                       (10) 

Jika f merupakan fungsi konveks maka solusi optimal (jika ada) akan terjadi pada titik 

stationer 
*

x  yang memenuhi 

 ( ) ( ) ( ) 0
*

2

*

1

*

=
∂

∂
==

∂
∂

=
∂

∂

nx
xf

x
xf

x
xf

L . 

Akan tetapi, sering dalam banyak masalah pencarian titik stasioner ini sangat sulit 

dilakukan. Dalam pasal ini akan dibahas metode steepest descent yang dapat digunakan 

untuk mencari hampiran titik stasioner fungsi f. 

Berdasarkan aljabar linear kita ketahui bahwa suatu vektor dimensi-n dapat 

menyatakan suatu arah di nℜ . Sayang sekali untuk satu arah dapat dinyatakan dengan 

takhingga banyaknya vektor. Sebagai contoh : vector (1,1), (2,2), dan (3,3) menyatakan 

arah yang sama (bergerak ke arah sudut 045  positif) di 2ℜ . Maka untuk suatu vektor x , 

vektor 
x
x  akan mempunyai panjang 1 dan mendefinisikan arah yang sama dengan x . 

Sebagai contoh, karena vektor x  mempunyai 2=x  maka arah yang didefinisikan 

vektor  )1,1(=x  dipadankan dengan vektor satuan ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
2

1,
2

1 . Pada umumnya, untuk 

suatu vektor x  maka vektor satuan 
x
x  disebut bentuk yang dinormalkan dari x . 

Sekarang, misalkan diberikan fungsi ),,,( 21 nxxxf L  dengan semua turunan 

parsialnya ada di setiap titik, maka vektor gradien  

   ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂

∂
∂

∂
∂

∂
=∇

nx
xf

x
xf

x
xfxf )(,.)(,)(

21

L  

mendefinisakan arah: 

    .
)(
)(

xf
xf

∇

∇  
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Dari definisi 
ix
xf

∂
∂ )( , terlihat bahwa jika nilai ix  dinaikkan sebesar δ  maka nilai )(xf  

akan berubah hampir sebesar 
ix
xf

∂
∂ )(δ . Sekarang misalkan kita bergerak dari suatu titik x  

dengan panjang δ  yang cukup kecil dalam arah yang didefinisikan sebagai vektor kolom 

yang dinormalkan, yaitu d , maka nilai )(xf  akan bertambah sebesar .
)(
).(

xf
dxf

∇

∇δ  Jadi 

jika 0
)(

).(
>

∇

∇

xf
dxf  maka ini berarti kita bergerak menjauhi x  pada arah d  dan menaikkan 

fungsi )(xf ; sedangkan jika 0
)(

).(
<

∇

∇

xf
dxf  maka ini berarti kita bergerak menjauhi x  

pada arah d  dan menurunkan fungsi )(xf . Sebagai contoh adalah misalkan untuk fungsi 
2
2

2
121 ),( xxxxf +=  dan kita bergerak sepanjang δ  dalam arah 045  dari titik (3,4) maka 

nilai fungsi ),( 21 xxf  akan bertambah hampir sebesar  

   .99.0
2/1
2/1)8.06.0( δδ =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 

Solusi optimal v  untuk masalah pengoptimuman (10) memenuhi 0)( =∇ vf  (atau v  

merupakan titik stationer). Sekarang misalkan kita berada di titik 0v  dan ingin mencari v  

yang mengoptimumkan (10). Logikanya, kita bergerak sepanjang arah yang akan 

memaksimumkan (walaupun hanya bersifat lokal) kecepatan penurunan (karena fungsi 

tujuannya meminimumkan) nilai fungsi f, perhatikan teorema berikut. 

Teorema. Misalkan dari titik 0x  bergerak dengan panjang langkah yang cukup kecil 

δ  pada arah d . Maka untuk nilai δ  yang diberikan, penambahan nilai fungsi f akan 

maksimal jika dipilih  

    .
)(
)(

0

0

xf
xfd

∇

∇
=  
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Misalkan diberikan titik awal 0x  dan bergerak dalam arah ).( 0xf∇−  Untuk suatu 

nilai taknegatif p, kita bergerak ke titik ).( 001 xfpxx ∇−=  Penurunan nilai fungsi f 

paling cepat terjadi jika bergerak dari titik 0x  dalam arah )( 0xf∇−  ke titik 

    )( 0
*
001 xfpxx ∇−= , 

dengan *
0p  adalah solusi dari masalah pengoptimuman satu dimensi berikut 

)),((min 000 xfpxf ∇−  dengan .00 ≥p ……………………..(11) 

Masalah pengoptimuman (11) dapat diselesaikan dengan metode analitik atau metode 

numerik. 

Jika )( 1xf∇  cukup kecil (misalkan sekarang kurang dari 0.01) maka proses ini dapat 

dihentikan dengan kesimpulan bahwa 1x  cukup dekat dengan titik stationer fungsi f, yaitu 

x̂ , yang memenuhi syarat 0)ˆ( =∇ xf . Jika )( 1xf∇  tidak cukup kecil, maka kita bergerak 

dari titik 1x  sejauh *
1p  yang merupakan solusi dari 

   )),((min 111 xfpxf ∇−  dengan .01 ≥p  

Dari proses ini akan diperoleh titik ).( 1112 xfpxx ∇−=  Jika )( 2xf∇  cukup kecil maka 

proses dihentikan dan dipilih sebagai pendekatan dari titik stationer fungsi  

),,,( 21 nxxxf L . Jika tidak demikian maka proses harus diulangi sampai diporoleh titik 

mx  dengan )( mxf∇  cukup kecil. 

  

F. BEBERAPA PENELITIAN TENTANG PERSAMAAN GELOMBANG 

Banyak persamaan yang termasuk dalam kategori persamaan gelombang diantaranya 

adalah 

1. Persamaan Sine-Gordon ,0sin =+− uuu xxtt  sebagaimana persamaan KP persamaan 

ini tidak mempunyai solusi umum, akan tetapi salah satu klas solusi dapat diperoleh 

dalam bentuk 

,
)cosh(
)sinh(tan4),( 1
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= −

mt
mxtxu

β
ββ  
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dengan .1>m  Jenis solusi ini memberikan fenomena gelombang dua soliton (Knobel, 

2000). Animasi bentuk solusi ini dapat dilihat dengan computer sehingga perilaku 

gelombang solitonnya dapat diamati. 

2. Persamaan Sine-Gordon Dobel: 0)]
2
1sin([sin =+± uuuxt η  (Calogero dan Degasperis 

1982; Zwillinger 1997). Dalam persamaan ini dengan menggunakan turunan variasi 

dapat ditentukan bentuk Hamiltonian H dan juga integral momentum I.   

3. Persamaan Boussinesq Linear: xxttxxtt uuu 22 βα =−  (Whitham 1974; Zwillinger 1997). 

Dengan memilih βα == 1  gelombang jalan dari persamaan ini dapat ditentukan. 

Metode penentuannya dengan menggunakan Steepest Descent. 

4. Persamaan Boussinesq Tak-Linear: 0)(3 2 =+−− xxxxxxxxtt uuuu  (Calogero dan 

Degasperis 1982; Zwillinger 1997). Bentuk persamaan ini tak linear sebab memuat 

bentuk tak linear ( )xxu 2 . Modifikasi dan penerapan turunan variasi parameter dapat 

diperoleh bentuk pemaksimuman dan peminimuman terkendala. Dengan optimasi 

peminimuman dapat diperoleh translasi gelombang jalannya. 

Metode yang digunakan dari bermacam-macam persamaan gelombang di atas berbeda 

dengan yang dilakukan pada penelitian ini, hal ini karena struktur persamaan 

gelombangnya berbeda dengan KP I. Akan tetapi hasil akhir translasi gelombangnya pada 

prinsipnya adalah sama. Sebagaimana persamaan KdV hampiran gelombangnya dapat 

dicari dengan menggunakan metode Hirota, dapat juga dengan menggunakan deret Fourier 

dan penerapan metode Steepest Descent (Rahardi, 2002). 
 

G. STRUKTUR HAMILTONIAN DAN INTEGRAL MOMENTUM KP I 

Bentuk baku persamaan KP untuk tinggi gelombang ),,( tyxuu =  diberikan dengan 

1,0)6( ±=+++ εε yyxxxxxt uuuuu .                                               (12) 

Konstanta 1=ε  berkenaan dengan persamaan KP I, sedangkan untuk 1−=ε  berkenaan 

dengan persamaan KP II. Apabila u  bebas dari variabel y  diperoleh persamaan standar 

KdV (Korteweg & de Vries, 1895). Dengan menggunakan struktur pemetaan yang sama, 

persamaan KP dapat juga dirumuskan sebagai struktur Hamiltonian: 

)(uHu xt δ∂=∂                                                     (13) 
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dengan )(uHδ  turunan variasi dari Hamiltonian KP. 

Persamaan KP I merupakan generalisasi dari KdV, oleh karena itu pada bagian ini 

akan dibahas penurunan KP yang memiliki struktur Hamiltonian dan bagaimana bentuk 

integral Hamiltoniannya. 

Sesuai dengan uraian di atas maka bentuk umum dari persamaan KP I adalah 

0)6( =+++ yyxxxxxt uuuuu                                       (14) 

atau bentuk dari persamaan ini dapat ditulis dengan 

yyxxxxtx uuuuu −∂=++∂ )6( .                                    (15) 

Pengintegralan kedua ruas persamaan (15) ini menghasilkan 

yxxxxt uuuuu −=++ 6  

atau dalam bentuk 

yxxxxt uuuuu −−−= 6 ,                                           (16) 

atau 

)3( 12
yxxxxt uuuu −∂−−−∂=∂ .                                    (17) 

Persamaan (17) ini memenuhi struktur Hamiltonian (13) dengan 

( )∫∫ ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ∂−−= − dxdyuuuuH yxx

2132

2
1

2
1)( .                            (18) 

Sebagaimana dalam KdV Hamiltonian H ini dapat diperoleh dengan menggunakan 

turunan variasi. 

 

Konservasi Momentum Arah x 

Translasi dibangun dengan persamaan 

)(1 uIuu xxt δ∂≡∂=∂  

dengan 1I  adalah integral momentum arah x: 

∫∫= .
2
1)( 2

1 uuI                                                             (19) 

Dari turunan ini sifat konservasi dari 1I  jelas dan mudah dicek (Groesen, 1995). 
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Konservasi Momentum Arah y 

Translasi dibangun dengan persamaan 

[ ] )(2
1 uIuuu yyxxyt δ∂≡∂∂≡∂=∂ −  

dengan 2I  adalah integral momentum arah x: 

[ ]∫∫ −∂= .
2
1)( 1

2 uuuI yx                                                         (20) 

Dari turunan ini sifat konservasi dari 2I  jelas dan mudah dicek (Groesen, 1995). 

 

Perumusan Konservasi Solusi KP I 

Konservasi solusi KP I dibangun dengan bentuk umum 

.),(),,( tyxftyxu λψψ −+==                                             (21) 

Sehingga, ψλuut −= , ψuux = , dan ψuu y = . Persamaan-persamaan ini disubstitusikan ke 

dalam persamaan (16) diperoleh 

)3( 12
yuuuu −∂−−−∂=∂− ψψψψψλ .                                      (22) 

Sebagaimana dalam KdV (lihat Rahardi, 2002), untuk memperoleh hampiran solusi KP I, 

berarti kita harus mencari u  yang memenuhi masalah peminimuman/ pemaksimuman 

Hamiltonian H  pada (18) dengan kendala )(1 uI  pada (19) atau )(2 uI  pada (20). Secara 

teoritis hal ini menyatakan bahwa KP I berada pada 

{ }konstan,)(|)( 111 ≡= γγuIuHcrit                                             (23) 

atau 

{ }konstan,)(|)( 222 ≡= γγuIuHcrit .                                            (24) 

Dasar untuk menentukan persamaan (23) atau (24) adalah dengan menerapkan metode 

Steepest Descent. Sedangkan perhitungan numeriknya dan fenomena konservasi 

gelombangnya digunakan program komputer, dalam penelitian ini menggunakan software 

Maple. 

 

H. GELOMBANG KP I 

Sesi ini membicarakan tentang hasil pendekatan solusi dengan mengambil fungsi 

secara umum 
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[ ]∑
=

− +++=
n

k
kk kykxtvkykxtvtyxu

1
212 )sin()()cos()(),,(                                   (25) 

sebagai profil awal gelombang arah x atau y. Sebagaimana disebutkan di awal bahwa 

profil ini bukan solusi eksak untuk KP I karena pada dasarnya solusi eksak belum 

diperoleh. Penghitungan numeriknya menggunakan interval [-2π,2π] sebagai selang 

posisi, dan u pada (25) dengan n = 4. Simulasi animasi gelombangnya secara lengkap 

dapat dilihat dari hasil eksekusi program yang telah disusun dengan software Maple pada 

komputer. Sebagai bukti fisik bahwa integral Hamiltonian H dengan kendala integral 

momentum I telah konvergen setelah iterasi ke n disertakan hasil awal nilai H dan 

beberapa hasil akhir nilai H yang konvergen. Sedangkan gelombang solusi setelah 

konvergen hasilnya digambarkan untuk beberapa nilai t saja. 

 

Hasil Program Gelombang Arah x 

Berdasarkan perhitungan komputer H dalam persamaan (18) dan I1 dalam persamaan 

(19) akan konvergen sebelum iterasi ke 3500, berikut ini adalah nilai awal dan beberapa 

nilai dari H dan I1 setelah mencapai konvergen. 

Mula-mula nilai H dan I1 masing-masing adalah 
[ ], = H1 -2.908182747  = I_11 .6400028224

. 

Tetapi setelah iterasi ke 3495 hingga 3500 nilai H dan I1 masing-masing adalah 
[ ], = H3495 -5.319243522  = I_13495 .6402443721  

[ ], = H3496 -5.319243522  = I_13496 .6402443721  

[ ], = H3497 -5.319243522  = I_13497 .6402443721  

[ ], = H3498 -5.319243522  = I_13498 .6402443721  

[ ], = H3499 -5.319243522  = I_13499 .6402443721  

[ ], = H3500 -5.319243522  = I_13500 .6402443721  

Nilai-nilai terakhir ini adalah sebagian dari nilai yang sudah mencapai konvergen, sebab 

apabila iterasi diteruskan maka nilai dari H dan I1 akan tetap yaitu masing-masing sebesar 

-5.319243522 dan 0.6402443721. Perhatikan bahwa H dan I1 sebagai nilai iterasi pertama 

dan beberapa nilai H dan I1 setelah konvergen yaitu iterasi ke 3495 sampai 3500.  
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Berikut ini adalah grafik gelombang sebelum H dan I1 mencapai konvergen. 

 
(a) Ketika t = -1 

 
(b) Ketika t = 0 

 
(c) Ketika t = 1 

Gambar 1 Gelombang solusi arah x sebelum H dan I1 konvergen 

 

Pengamatan terhadap Gambar 1 menunjukkan bahwa gelombang bergerak ke arah kanan 

atau ke arah waktu yang semakin meningkat (naik) dengan berjalan tidak dalam bentuk 

yang sama. Animasi gelombang ini jika diamati pada komputer akan nampak seperti tali 

yang bergerak dengan kedua ujungnya bebas bergerak. Berbeda apabila H dan I1 telah 

mencapai nilai konvergen, maka gelombangnya akan berjalan dalam bentuk yang sama.  

Berikut ini adalah gambar-gambar gelombang solusi setelah H dan I1 mencapai nilai 

konvergen. 

 
(a) Ketika t = -1 (b) Ketika t = 0 

 
(c) Ketika t = 1 

Gambar 2 Gelombang solusi arah x setelah H dan I1 konvergen 

 

Dari Gambar 2, tampak bahwa gelombang bergerak ke arah kanan atau ke arah waktu 

yang semakin meningkat (naik) dengan bentuk gelombang yang tetap.  

 

Hasil Program Gelombang Arah y 

Sebagaimana dalam gelombang arah x, perhitungan komputer H dalam persamaan (18) 

dan I2 dalam persamaan (20) akan konvergen sebelum iterasi ke 3500, berikut ini adalah 

nilai awal dan beberapa nilai dari H dan I2 sebelum dan setelah mencapai konvergen. 
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(a) Ketika t = -1 (b) Ketika t = 0 

 
(c) Ketika t = 1 

Gambar 3 Gelombang solusi arah y sebelum H dan I2 konvergen 

 

 
(a) Ketika t = -1 

 
(b) Ketika t = 0 

 
(c) Ketika t = 1 

Gambar 4 Gelombang solusi arah y setelah H dan I2 konvergen 

 

Seperti dalam arah x, pengamatan sebelum H dan I2 konvergen menunjukkan bahwa 

gelombang bergerak dalam bentuk yang tidak sama (lihat Gambar 3). Sedangkan 

pengamatan setelah H dan I2 konvergen, menunjukkan bahwa gelombangnya bergerak 

dalam bentuk yang sama (lihat Gambar 4). Kenyataan ini sudah sesuai dengan teori 

analitisnya.  

 

Hasil Program Gelombang Arah x dan y 

Berikut ini adalah gelombang dimensi tiga dalam arah x dan y sekaligus. Perlu 

ditegaskan bahwa pendekatan solusi dengan mengambil fungsi secara umum 

             [ ]∑∑
= =

+++=
N

n

N

m
mnmn nymxtSnymxtCtyxu

1 1
)sin()()cos()(),,(                     (26) 

sebagai profil awal gelombangnya.  
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(a) Ketika t = -5 (b) Ketika t = 0 (c) Ketika t = 5 
Gambar 5 Gelombang solusi arah x dan y setelah H dan I konvergen 

 

Berdasarkan pengamatan dalam Gambar 5 terlihat bahwa tinggi gelombangnya selalu 

sama tidak mengalami perubahan. Animasi akan jelas jika dilihat dari hasil visualisasi 

program di komputer. 

 

I. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan kajian teori dan hasil solusi gelombang yang telah diuraikan di atas, 

berikut ini adalah hsil kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian 

ini.  

Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diuraikan di sini adalah sebagaiberikut. 

1. Solusi gelombang arah x atau y didekati dengan gelombang awal sebagai deret Fourier 

dalam bentuk 

                [ ]∑
=

− +++=
n

k
kk kykxtvkykxtvtyxu

1
212 )sin()()cos()(),,(  

dengan mengambil n = 4. 

2. Penerapan metode Steepest Descent digunakan untuk menentukan hitungan secara 

numerik klekonvergenan dari H dan I. 

3. Setelah H dan I mencapai konvergen gelombang bergerak dalam bentuk yang sama di 

setiap waktu t dapat diperoleh. Akan tetapi apabila belum mencapai konvergen maka 

gelombang di setiap waktu t bentuknya berbeda. 
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4. Pendekatan solusi arah x dan y secara sekaligus sebagai deret Fourier dalam bentuk 

fungsi  

                [ ]∑∑
= =

+++=
N

n

N

m
mnmn nymxtSnymxtCtyxu

1 1

)sin()()cos()(),,( . 

5. Gelombang dimensi tiga ini juga dapat diperoleh bentuk yang sama disetiap waktu t.  

 

Saran 

Perlu adanya perluasan besarnya n dari fungsi pendekatan awal gelombang saolusinya. 

Penelitian ini baru mengambil untuk n = 4 dari persamaan (25) untuk gelombang arah x 

atau y, sedangkan untuk kedua arah sekaligus mengambil n = 2 dari persamaan (26). 

Perluasan ini memerlukan komputer yang memiliki ram tinggi yaitu 512 atau spesifikasi 

lainnya yang memadai untuk proses komputasi. 
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