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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Aerodinamika merupakan ilmu dasar ketika membahas tentang 

prinsip pesawat terbang. Dan salah satu pembahasan dalam ilmu 

aerodinamika pesawat terbang adalah mengenai airfoil sayap 

pesawat. Fenomena pada airfoil yaitu adanya gerakan fluida yang 

melewati sebuah benda menjadikan permasalahan dalam 

perancangan pada industri yang bergerak, khususnya fluida yang 

mengalir pada airfoil.  

Besaran gaya angkat yang dihasilkan oleh sayap tergantung 

pada bentuk airfoil, daerah sayap dan juga kecepatan pesawat. Saat 

lepas landas dan mendarat kecepatan pesawat relatif rendah, untuk 

menjaga lift tinggi yang tujuannya menghindari benda-benda di tanah, 

maka desainer pesawat mencoba untuk meningkatkan area sayap 

dan mengubah bentuk airfoil dengan menempatkan beberapa bagian 

yang bergerak di leading edge dan trailing edge. Bagian di leading 

edge disebut slat, sementara bagian di trailing edge disebut flap. Flap 

dan slat bergerak sepanjang lintasan logam yang ditempatkan pada 

sayap. Memindahkan flap ke belakang atau mengubah sudut defleksi 

flap dan slat ke arah depan meningkatkan luasan sayap. Leading 

edge slat dan trailing edge flap ke bawah akan meningkatkan luasan 

efektif airfoil, sehingga meningkatkan gaya lift dari pesawat. Selain itu, 
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daerah proyeksi luasan flap meningkatkan hambatan pesawat, 

sehingga ini akan membantu pesawat memperlambat untuk mendarat. 

Flap adalah adalah alat yang digunakan untuk mengubah 

karakteristik angkat dari sayap dan dipasang di trailling edge sayap 

pesawat. Sedangkan slat adalah permukaan aerodinamis di leading 

edge sayap pesawat, yang mana ketika digunakan, memungkinkan 

sayap untuk beroperasi pada angle of attack tinggi. Ada banyak jenis 

flap yang digunakan pada sayap pesawat, dimana untuk 

penggunaannya disesuaikan dengan tipe pesawat, beban pesawat, 

kondisi landas pacu, dan yang lainnya. Tipe flap tersebut yaitu Plain 

Flap, Fowler Flap, Slotted Flap, Split Flap, Zap Flap, Double Slotted 

Flap, Junkers Flap, Gouge Flap, dan  Krueger Flap.   

Pada masa sekarang ini perkembangan penelitian dengan 

menggunakan perangkat lunak (software) berbasis komputasi sudah 

sering kita jumpai. Hal tersebut memudahkan peneliti dalam proses 

perhitungan dan simulasi, termasuk proses perhitungan pada 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 
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dipecahkan secara iteratif untuk setiap volume atur. Hasilnya adalah 

aproksimasi dari nilai setiap variable pada titik tertentu dalam domain. 

Software yang sering digunakan dalam penyelesaian persamaan 

dalam analisis CFD  diantaranya Solidwork, Cosmoflow, GAMBIT, 

CATIA, ABAQUS, ProEngineering, ANSYS, dan lain-lain. 

ANSYS adalah software dengan 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. 

Oleh karena itu, upaya peningkatkan performa dari pesawat 

dengan melakukan penelitian mengenai airfoil menggunakan flap dan 

slat akan terus berkembang guna memperoleh hasil yang optimal. 

Penggunaan software dalam menganalisa desain suatu flap dan slat 

bertujuan untuk memperoleh hasil optimal dalam kinerjanya. Suatu 

software mempunyai tingkat keakuratan yang tinggi dalam 

menganalisa suatu sistem. Jadi dalam tugas akhir ini akan 

menganalisa aerodinamika flap dan slat terhadap coefficient lift dan 

coefficient drag pada airfoil NACA 2410 secara komputasional dengan 

software Ansys 14.5 – CFD 
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1.2. Perumusan Masalah 

 Mengacu pada latar belakang di atas maka, perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana pengaruh penambahan flap dan slat pada airfoil sayap 

suatu pesawat, khususnya airfoil NACA 2410 

2. Bagaimana karakteristik distribusi tekanan, kecepatan dan 

hubungan dengan CL dan CD  pada  airfoil yang menggunakan 

flap dan slat dengan software Ansys 14.5 – CFD. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak terlalu meluas, maka batasan 

malsah yang diambil adalah : 

1. Fluida yang digunakan 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 2410 dengan 

menggunakan flap tipe fowler flap dan slat 

4. Parameter variasi akan dilakukan pada sudut serang airfoil 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk melakukan permodelan dan simulasi perilaku aerodinamika 

airfoil NACA 2410 yang dilengkapi dengan flap dan slat 

menggunakan software Ansys 14.5 – CFD 

2. Mendiskripsikan karakteristik koefisien lift dan koefisien drag pada 

airfoil NACA 2410 dengan flap dan slat secara komputasional 

dengan software Ansys 14.5 – CFD 

3. Untuk mendiskripsikan fenomena aliran yang terjadi pada airfoil di 

berbagai sudut serang airfoil yang dilengkapi flap dan slat. 

4. Untuk mendiskripsikan perbedaan airfoil menggunakan flap dan 

slat dengan airfoil tanpa menggunakan flap dan slat. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat mengetahui fungsi dari flap dan slat pada pesawat 

2. Dapat mengetahui kondisi airfoil, flap, dan slat yang optimal 

3. Dapat mengetahui fenomena aliran yang terjadi pada airfoil 

4. Dapat mengetahui metode rekayasa dalam bidang engineering 

dengan menggunakan komputasi 
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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. 

 


