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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 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
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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
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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.

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas maka, perumusan masalah

dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan karakteristik

distribusi tekanan, kecepatan dan hubungan  dengan CL,  dengan CD

antara airfoil yang simetris dengan airfoil tidak simetris dengan

menggunakan software Ansys 12.1 – CFD. Dan bagaimana

perbandingannya dengan penelitian sebelumnya.
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1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari melebarnya masalah, maka perlu adanya

pembatasan masalah sebagai berikut yaitu :

1. Fluida yang digunakan pada studi ini adalah gas, yaitu udara, dengan

rincian :

a) Gas Ideal

b) Kecepatan Subsonic.

c) Aliran Udara dalam kondisi Steady Flow.

2. Hasil analisa studi akan dilakukan dengan cara komputasi.

3. Model yang akan diuji adalah Airfoil NACA 0012 dan NACA 2410.

4. Parameter variasi akan dilakukan pada sudut serang.

1.4 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.
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4. Untuk Membandingkan hasil analisis dengan hasil analisis yang

terdahulu.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat mengetahui bentuk airfoil yang baik.

2. Dapat mengetahui fenomena aliran yang terjadi pada airfoil.

3. Dapat mengetahui metode rekayasa dalam bidang engineering

dengan menggunakan komputasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan

BAB II DASAR TEORI

Berisi kajian pustaka dan teori dasar dari aliran fluida pada airfoil.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi diagram alir penelitian dan alur simulasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan dari hasil simulasi.

BAB  V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran.


