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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 Dalam sebuah manufaktur pesawat terbang, desain dan 

analisis awal sangatlah dibutuhkan sebelum pesawat terbang 

difabrikasi menjadi bentuk nyata sebuah pesawat yang siap untuk 

terbang. Langkah awal  dari proses ini dibuatlah desain yang 

nantinya akan dianalisis kelayakan maupun kekuatannya mulai dari 

bagian yang kecil sampai bagian yang besar sebelum semua 

bagian tersebut dirangkai menjadi sebuah pesawat. 

Ketika membahas pesawat terbang, aerodinamika adalah 

ilmu dasar yang digunakan untuk mempelajari hal tersebut. Di 

dalam ilmu aerodinamika inilah banyak dibahas mengenai 

fenomena tentang pesawat terbang, diantaranya yang terpenting 

adalah airfoil. Airfoil adalah bentuk dari sebuah sayap pesawat, dan 

gerakan fluida yang melewati airfoil inilah yang menjadi 

permasalahan dalam merancang sebuah sayap pesawat agar 

berfungsi dengan baik. 

Pada saat pesawat terbang dalam kecepatan rendah (low 

speed perfomance) misalnya pada saat proses tinggal landas (take 

off) atau mendarat (landing), gaya angkat merupakan kebutuhan 
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yang sangat penting dalam mengimbangi berat dari pesawat 

terbang. Pada sayap pesawat terbang dilengkapi peralatan 

penambah gaya angkat yang disebut HLD, yang digunakan untuk 

menambah gaya angkat pada saat pesawat terbang sedang dalam 

kinerja berkecepatan rendah khususnya saat proses pendaratan 

atau tinggal landas. Penambahan flap pada airfoil menunjukkan 

koefisien gaya angkat plain flap lebih besar 20,4% dibanding tanpa 

flap atau dengan flaperon, diikuti kenaikan koefisien gaya seret 

seiring bertambahnya sudut serang hingga 13,4% pada sudut 

serang 18o. (Gunadi, 2010)  

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan performa dari 

sebuah pesawat terbang dengan melakukan penelitian mengenai 

airfoil yang dilengkapi dengan flap pada wing dari sebuah pesawat 

untuk memperoleh hasil yang optimal. Dalam menganalisis desain 

dari sebuah wing digunakanlah sebuah software yang mampu 

mensimulasikan untuk keperluan analisis dari suatu sistem. 

Diantara cara yang dipakai adalah dengan pendekatan melalui 

software Computational Fluid Dynamic ( CFD ). Jadi dalam tugas 

akhir ini akan menganalisis fenomena aerodinamika wing 

NACA0015 hasil eksperimen secara komputasi dengan simulasi 

software  CFX. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang diatas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penentuan sudut defleksi flap dan sudut serang 

yang optimal menggunakan CFD ? 

2. Bagaimana pengaruh variasi kecepatan dan temperatur 

terhadap koefisien lift (CL), dan koefisien drag (CD) ? 

  

1.3 Batasan Masalah dan Asumsi 

 Agar pembahasan masalah tidak terlalu meluas, maka 

batasan masalah yang diambil adalah : 

1. Komputasi yang dilakukan merujuk pada eksperimen yang 

dilakukan oleh Suyitmadi ( 2010 ), yaitu Wing NACA 0015 

yang dilengkapi Split Flap pada sudut defleksi flap 00, 150, 

300, 450, dan 600. 

2. Fluida kerja yang digunakan adalah udara dengan asumsi : 

a. Gas ideal  

b. Kecepatan beroperasi pada kondisi Subsonic 

c. Aliran udara dalam kondisi steady flow. 

3. Pengujian dilakukan pada model Wing NACA 0015 dengan 

sudut defleksi flap dan sudut serang yang optimal. 
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4. Parameter variasi yang akan diuji adalah kecepatan dan 

temperatur. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mensimulasikan dan memperoleh sudut defleksi 

flap dan sudut serang yang paling optimal dengan 

menggunakan pendekatan CFD. 

2. Untuk mendiskripsikan koefisien lift (CL), dan koefisien 

drag (CD), pada berbagai variasi kecepatan udara dan 

temperatur udara yang berbeda-beda. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika Penulisan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 

 

 BAB II  DASAR TEORI 

Berisi kajian pustaka dan teori dasar tentang aliran fluida 

pada airfoil. 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi diagram alir dan alur simulasi dari penelitian. 
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 BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang pembahasan dari hasil simulasi yang 

dilakukan. 

 BAB V  PENUTUP 

   

 

 

 

 

 


