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ABSTRAKSI

Di masa lalu, untuk membuat dan menyelidiki kinerja airfoil harus dilakukan
dengan cara eksperimen, dan dalam pengerjaanya sering menghasilkan limbah dan
memerlukan waktu untuk membuat model. Selain itu, untuk menguji airfoil secara
fisik harus dilakukan di terowongan angin, sangat tidak mudah untuk mendapatkan
informasi dari tekanan dan distribusi kecepatan yang akurat. Saat ini, hal itu dapat
dilakukan dengan komputasi, yang memiliki kelebihan yaitu lebih cepat dan lebih
murah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan hasil simulasi antara
software SolidWorks dengan hasil simulasi Ansys. Ini mencakup distribusi tekanan,
kecepatan sekitar airfoil, dan visualisasi lintasan.

Dalam studi ini akan dijelaskan perbandingan kinerja antara airfoil simetris
NACA-0012 dan airfoil tidak simetris NACA-2410 pada variasi sudut serang -80, -20,
00, 50, 100, 150, 200 terutama hubungan antara CL da CD secara komputasi.
Percobaan diawali dengan membuat model baik airfoil simetris dan tidak simetri
dengan menggunakan software DesainFoil, dan kemudian untuk menyesuaikan
sudut menggunakan software AutoCAD, setelah itu meshing dan proses perhitungan
dilakukan menggunakan software Ansys-CFD. Analisa meliputi distribusi tekanan,
kecepatan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peningkatan sudut akan diikuti dengan
meningkatnya koefisien gaya angkat dan gaya hambat. Namun, dapat dilihat bahwa
NACA-2410 memiliki koefisien angkat lebih tinggi dari pada koefisien angkat dari
NACA 0012. Dari hasil perbandingan grafik CL Naca 0012 antara hasil simulasi
SolidWorks dengan Ansys, ternyata ada memiliki kecenderungan yang sama satu
sama lain. Yaitu untuk Solidworks CL tertinggi pada sudut serang 200 sebesar 0,0039
sedangkan untuk Ansys CL tertinggi sebesar 0,000993881.

Kata kunci: airfoil, naca, ansys, cfd, sudut serang, cl, cd



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desain yang baik dari sebuah airfoil sangatlah perlu dilakukan, dengan tujuan

untuk  meningkatkan unjuk kerja airfoil itu sendiri. Airfoil pada pesawat  terbang

digunakan   untuk   mengangkat   bodi   akibat   adanya   perbedaan   tekanan   pada

permukaan atas dan permukaan bawah airfoil. Perbedaan tekanan antara

permukaan atas dan permukaan bawah tersebut menyebabkan sayap pesawat

terdorong ke atas. Airfoil juga digunakan pada blade turbin angin yang mana turbin

angin tersebut digunakan untuk menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik.

Blade dipasang secara melingkar yang disusun secara melingkar berpusat disuatu

titik dengan sudut kemiringan bilah yang diatur sedemikian rupa sehingga apabila

angin bergerak melalui baling-baling tersebut maka rotor akan berputar. Airfoil juga

digunakan dalam dunia otomotif seperti pada mobil yang sering disebut spoiler yang

berguna untuk memberikan tekanan ke bawah agar ban dapat mencengkram

maksimal pada jalan saat kecepatan tinggi.

Pada masa sekarang banyak sekali penelitian-penelitian untuk meningkatkan

kemampuan airfoil dari berbagai jenis airfoil. Perkembangan dalam penelitian

menggunakan komputasi untuk mempermudah dalam perhitungan dari suatu airfoil.

Salah satu metode yang dipakai dalam komputasi adalah metode Computational

Fluid Dynamic (CFD). Banyak jenis software khusus untuk menghitung masalah

fluida dengan metode CFD. Semua software analisis yang berkaitan dengan fluida

menggunakan metode elemen hingga atau Finite Volume yaitu teknik perhitungan

dengan cara membagi daerah domain ke dalam bentuk cell atau grid yang disebut



juga dengan volume atur. Persamaan atur lalu didiskritkan dan dipecahkan secara

iteratif untuk setiap volume atur. Hasilnya adalah aproksimasi dari nilai setiap

variable pada titik tertentu dalam domain.

Untuk menyelesaikan persamaan dalam analisis CFD (Computional Fluid

Dinamic) dapat digunakan software–software untuk permasalahan–permasalahan

dalam dinamika fluida, diantaranya Solidwork, Exceed, GAMBIT, CATIA, NASTRAN,

ProEngineering, ANSYS, dan lain-lain.

ANSYS adalah program paket yang dapat memodelkan elemen hingga untuk

menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan mekanika, termasuk di

dalamnya masalah statik, dinamik, analisis struktural (baik linier maupun nonlinier),

masalah perpindahan panas, masalah fluida dan juga masalah yang berhubungan

dengan akustik dan elektromagnetik

Pada pendekatan komputasi digunakan software ANSYS CFX menggunakan

mesh yang tidak terstruktur, yang merupakan kontribusi besar untuk ketahanan

numerik dan fleksibilitas geometris. Diantara pemodelan turbulensi yang berbeda

sudah tersedia dalam paket ANSYS CFX, dan pemodelan yang dipilih untuk

pengujian ini adalah model K-Epsilon. Karena sudah teruji dalam skala industry

dengan tingkat akurasi tinggi.

Persamaan-persamaan yang menggambarkan proses lain seperti turbulensi

pada aerodinamika dapat dipecahkan bersama dengan persamaan Navier Stokes

tapi solusi analitik umum dari persamaan ini tidak diketahui namun dengan

persamaan ini dapat didiskritkan dan dipecahkan secara numerik.

Pada penelitian ini dilakukan studi secara detail mengenai perbedaan distribusi

tekanan, kecepatan, CL, CD dengan α antara airfoil simetris dan airfoil yang tak



simetris dengan pemodelan menggunakan  software Ansys. Dimana tampilan akan

banyak mengungkapkan data-data numeric, yang merupakan perbaikan dari study

sejenis yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gaya lift dan gaya drag pada koefisien lift (Cl) dan koefisien

drag (Cd) yang berbeda-beda pada setiap sudut serang (α) pada kedua airfoil.

2. Untuk mengetahui perbedaan karakteristik distribusi tekanan dan kecepatan,

hubungan CL, CD dengan  airfoil yang simetris dengan airfoil tidak simetris

pada perbedaan koefisien lift dan koefisien drag.

3. Untuk Mengetahui fenomena aliran yang terjadi pada airfoil pada berbagai sudut

serang.

4. Untuk Membandingkan hasil analisis dengan hasil analisis yang terdahulu.

TINJAUAN PUSTAKA
Soejono T. (1999) menjelaskan bahwa gaya aerodinamika dinyatakan sebagai

akibat aliran udara pada suatu benda yang bersumber dari distribusi tekanan pada

permukaan dan tegangan geser pada permukaan.

Monir Chandrala dkk (2012), menganalisa efisiensi dari blade turbin angin

dengan profil blade model Naca 4420 dengan menggunakan software Ansys – CFX.

Dalam penelitian yang dilakukan untuk mencari nilai optimal sudut serang pada

turbin angin sumbu horizontal yang menghasilkan nilai output konstan. Dari hasil

simulasi didapatkan bahwa kecepatan di permukaan atas airfoil lebih besar daripada

kecepatan di permukaan bawah, dan apabila terjadi peningkatan angka mach maka

akan terjadi diskontinuitas atau gelombang kejut.



S. Kandwal dkk (2012), melakukan investigasi aliran invicid pada airfoil secara

komputasional. Dalam eksperimen, airfoil model naca 4412 di analisa secara 2

dimensi dengan menggunakan software Ansys Fluent (versi 12.0.16) untuk

mendapatkan distribusi tekanan permukaan yang mana gaya angkat dan gaya

hambat dihitung dengan persamaan integral. Tujuan dari simulasi CFD ini adalah

untuk membandingkan metode penelitian secara eksperimen dengan penelitian

secara komputasi dalam mencari nilai gaya angkat dan gaya hambat pada airfoil

yang dapat dipercaya. Hasil yang didapat adalah nilai gaya lift dan drag untuk

analisis secara komputasi sesuai dengan hasil analisis secara eksperiment.

Dalam tugas akhir Irawan P. (2008) yang menginformasikan tentang perbedaan

distribusi tekanan, kecepatan, CL, CD dengan α yang menggunakan alat bantu

software solidworks dengan pengembangan penelitian perbedaan antara airfoil

simetris dan airfoil yang tak simetris. Dalam penelitian ini tampilan hasil data lebih

dominan dalam bentuk kontur plot, sementara data di setiap titik tidak bisa

ditampilkan.

Dari penjelasan diatas, dalam laporan penelitian ini akan diuraikan hasil studi

lebih lanjut mengenai perbedaan hubungan koefisien lift dan koefisien drag terhadap

perbedaan sudut serang dengan menggunakan software Ansys-CFX, disamping itu

juga akan ditampilkan nilai tekanan pada titik tertentu untuk dilakukan validasi

terhadap software yang digunakan. Karena dalam penelitian sebelumnya belum

banyak penjelasan tentang tingkat kesalahan terhadap software yang digunakan

untuk penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan studi perbandingan

karakteristik airfoil Naca 0012 dengan Naca 2410 terhadap koefisien lift dan koefisien

drag pada berbagai variasi sudut serang dengan metode CFD.



METODOLOGI PENELITIAN

Diagram alir penelitian
Rancangan MULAI

STUDI AWAL :
Studi Literatur

Selesai

PROSES SIMULASI :
Variasi Sudut Serang (-80, -20, 00, 50, 100, 150, 20)

HASIL :
 Parameter Tekanan
 Parameter Kecepatan
 Gaya-gaya pada Airfoil

Verifikasi Software dan
Validasi Data

Airfoil Simetri
Naca 0012

Airfoil Tak Simetri
Naca 2410

Pemodelan Airfoil
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Gambar 1 Bentuk, bagian dan geometri sebuah airfoil.

Dasar Teori Airfoil
Airfoil atau aerofoil adalah suatu bentuk geometri yang dirancang sedemikian

rupa untuk mendapatkan reaksi terhadap aliran fluida yang dilaluinya. Gaya-gaya

aerodinamika yang bekerja pada sebuah airfoil diperoleh dari sebuah hasil

penjumlahan atau integrasi distribusi tekanan statik dan tegangan geser sepanjang

permukaan atas dan permukaan bawah airfoil, sehingga diperoleh bilangan-bilangan

tak berdimensi atau koefisien-koefisien seperti koefisien gaya angkat (Coefisient Lift),

koefisien gaya hambat (Coefisien Drag). Koefisien-koefisien tersebut dan koordinat

titik pusat tekan aerodinamika adalah harga-harga yang dibutuhkan guna

menentukan sifat-sifat dan karakteristik performa aerodinamika dari bentuk-bentuk

airfoil sebagai fungsi sudut serangnya.

A. Bagian-bagian Airfoil

Bagian-bagian airfoil seperti pada gambar 2.1 di bawah ini

Untuk airfoil NACA, telah dikeluarkan standar data beserta karakterisitik

aerodinamikanya yang dinyatakan dalam bentuk serial number yang terdiri dari 4

digit, yang mana setiap digitnya mempunyai arti sebagai berikut:



a. Angka pertama: menunjukkan harga maksimum chamber dalam prosentase

terhadap chord.

b. Angka kedua: menunjukkan lokasi dari maksimum chamber dalam

persepuluh chord.

c. Dua angka terakhir: menunjukkan maksimum thickness dalam prosentase

chord.

Berdasarkan bentuk serial number dari NACA tersebut, maka untuk airfoil

simetris dua angka pertama adalah sama dengan nol, karena bentuk dari airfoil

simetris tersebut tidak berchamber, dalam artian harga chamber-nya selalu nol, dan

airfoil yang tidak simetris untuk angka yang pertama tidak dimulai angka nol.

Dengan pengertian variabel geometris airfoil sebagai berikut :

a. Leading edge (LE) adalah ujung depan dari airfoil.

b. Trailling edge (TE )adalah ujung belakang airfoil.

c. Chord (c) adalah jarak antara leading edge dengan trailing edge.

d. Chord line adalah garis lurus yang menghubungkan leading edge dengan trailing

edge.

e. Chamber line adalah garis yang membagi sama besar antara permukaan atas dan

permukaan bawah dari airfoil.

f. Maksimum chamber (zc) adalah jarak maksimum antara mean chamber line dan

chordline. Posisi maksimum chamber diukur dari leading edge dalam bentuk

persentase chord.

g. Maksimum thickness (tmax) adalah jarak maksimum antara permukaan atas

dan permukaan bawah airfoil yang juga diukur tegak lurus terhadap chord

line (Yudiansah Harahap, 2003).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Grafik 1 Perbandingan grafik Cl dan Cd terhadap variasi sudut serang antara airfoil
Naca 0012 dengan Naca 2410.

Dari grafik 4.6 hasil yang didapat menunjukkan bahwa cl lift yang terjadi pada

kedua airfoil yaitu Naca 0012 dan Naca 2410 sama-sama mengalami kenaikan nilai

cl seiring bertambahnya sudut serang, akan tetapi untuk Naca 2410 menghasilkan lift

lebih besar dibandingkan Naca 0012. Untuk cd pada kedua model airfoil pada sudut

serang negative sama-sama mengalami penurunan nilai cd yang dimulai pada sudut

serang -80 sampai 00 kemudian mengalami kenaikan dari 00 sampai sudut serang

150. Untuk sudut serang 200 kedua model airfoil sama-sama mengalami penurunan

cl, hal ini menunjukkan bahwa airfoil mengalami kondisi stall yaitu kondisi dimana

airfoil tidak menghasilkan gaya angkat. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan

bahwa besar gaya lift yang terjadi pada kedua airfoil dipengaruhi oleh luas frontal

airfoil dan profil airfoil.



KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode simulasi CFD

menggunakan software Ansys 12.1, dimana untuk metode simulasi numeric dengan

CFD dilakukan dengan memvariasikan sudut serang dan juga memvariasikan jenis

airfoil yaitu airfoil simetri dan airfoil tidak simetri. Variasi sudut serang yang

digunakan untuk masing-masing jenis airfoil yaitu -80, -20, 00, 50, 100, 150, 200. Dari

hasil simulasi CFD tersebut akan diperoleh kontur kecepatan, kontur tekanan dan

gaya yang bekerja pada airfoil.

5.1. Kesimpulan

1. Kontur tekanan

Dari hasil simulasi CFD yang diperoleh untuk kontur plot tekanan bahwa

untuk sudut serang yang berbeda-beda dengan tekanan yang sama

diperoleh kontur plot tekanan yang sangat berbeda, terlihat bahwa semakin

besar sudut serang maka semakin besar pula tekanan yang terjadi pada

leading edge untuk kedua jenis airfoil.

2. Kontur kecepatan

Dari hasil simulasi yang diperoleh untuk kontur plot kecepatan bahwa untuk

sudut serang yang berbeda pada kedua jenis airfoil diperoleh kontur

kecepatan yang berbeda.

3. Koefisien lift

Dari hasil simulasi menunjukkan bahwa untuk airfoil Naca 0012

menghasilkan koefisien lift lebih rendah yaitu sebesar 0.000993881

dibandingkan dengan airfoil Naca 2410 dengan nilai sebesar 0.001203866

pada sudut 200.



4. Koefisien drag

Untuk nilai koefisien drag dari hasil simulasi menunjukkan airfoil Naca 0012

menghasilkan koefisien drag lebih rendah yaitu 0.00031384 dibandingkan

dengan Naca 2410 yaitu sebesar 0.000979794 pada sudut 200.

A. Dari hasil simulasi, untuk airfoil Naca 0012 dengan sudut serang -80, -20, 00,

nilai koefisien lift berharga negative karena tekanan di bawah airfoil berharga

negatif. Untuk airfoil Naca 2410 dengan sudut serang 00, 50, 100, 150, 200, nilai

koefisien lift berharga positif. Pada sudut serang 00 untuk kedua model airfoil

mengalami perbedaan koefisien lift, hal ini terjadi karena airfoil model naca 2410

mempunyai chamber di permukaan bawah airfoil yang mengakibatkan terjadinya

tekanan di bawah airfoil lebih besar dari pada permukaan atas, sedangkan untuk

airfoil naca 0012 tidak memiliki chamber sehingga tekanan di atas dan bawah

permukaan airfoil cenderung sama. Hal inilah yang membedakan airfoil model

naca simetri dengan yang tidak simetri.

B. Pada simulasi dengan metode komputasi khususnya CFD, hasil simulasi

dipengaruhi oleh besar kecilnya ukuran spacing, semakin kecil ukuran spacing

maka hasil simulasi akan semakin akurat akan tetapi apabila ukuran spacing

besar maka hasil simulasi akan menjauhi nilai akurat. Dari hasil simulasi dapat

disimpulkan bahwa airfoil tidak simetri menghasilkan gaya lift lebih besar

dibandingkan dengan airfoil yang simetri.

C. Dari perbandingan hasil simulasi antara software Solidworks dengan Ansys untuk

grafik koefisien lift dan koefisien drag menunjukkan sifat yang hapir sama.



SARAN

 Diharapkan untuk penelitian selanjutnya lebih bervariasi dalam hal

parameter-parameter aerodinamika  yang  akan  dikaji,  dan  lebih  bervariasi juga

dalam penentuan variabel bebas dari penelitian.

 Diharapkan untuk orang-orang yang berkecimpung di dunia aeromodelling agar

lebih memperhatian kajian-kajian seperti penelitian ini, agar kedepannya dalam hal

penerapan model airfoil dapat teraplikasikan di dunia industry lebih efisien dan

ekonomis.
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