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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan kedirgantaraan desain kelayakan kecelakan

(crashworthiness) akan terus menjadi perhatian utama dalam

keselamatan penerbangan. Crashworthiness adalah hal yang paling

utama dari struktur keselamatan dari pesawat sipil. Struktur badan

pesawat memainkan peranan penting dalam menyerap energi saat

kecelakaan (Haoleia, M., 2014).

Seperti yang kita ketahui, pengujian struktur bagian badan pesawat

dapat dilakukan dengan melakukan metode eksperimental maupun

dengan menggunakan metode komputasi dan simulasi berbasis metode

elemen hingga. Menurut Pengujian kinerja crashworthiness dari

komponen badan pesawat dengan metode eksperimental dapat dilakukan

dengan ukuran badan pesawat yang sebenarnya maupun dalam ukuran

skala. Tetapi, pengujian dengan metode eksperimental ini membutuhkan

waktu dan biaya yang sangat besar untuk mengevaluasi crashworthiness

struktur badan pesawat (Haoleia, M., 2014). Hal ini yang menjadi salah

satu pemicu para desainer maupun industri untuk memanfaatkan metode

komputasi dengan simulasi berbasis metode elemen hingga sebagai

solusi terhadap permasalahan tersebut dengan pertimbangan kecepatan

dalam memperoleh data untuk meningkatkan kinerja crashworthiness dari
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komponen badan pesawat dan rendahnya biaya yang harus dikeluarkan

dibanding dengan menggunakan metode eksperimental.

Banyak penelitian tentang riset pengujian crashworthiness dari

komponen badan pesawat untuk meningkatkan kinerja crashworthiness

terhadap dampak deformasi, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh

Xiaochuan, L., dkk (2015). Pada penelitian tersebut peneliti melakukan uji

jatuh dari bagian badan pesawat sipil. Dalam penelitian tersebut deformasi

dari struktur dan percepatan di ukur dan digunakan untuk memvalidasi

metode pemodelan dan simulasi dampak dengan metode numerik.

Pada penelitian ini penulis memilih pesawat dari PT. Dirgantara

Indonesia sebagai objek penelitian, pesawat dalam penelitian ini adalah

badan pesawat R80. Oleh karena itu untuk menganalisis dampak

deformasi dan mengetahui kinerja crashworthiness dari komponen badan

pesawat tersebut, maka dalam penelitian ini penulis mencari

perbandingan dampak deformasi dengan perbandingan sudut jatuh dari

skruktur badan pesawat R80.

1.2 Perumusan Masalah

Untuk memudahkan proses analisis secara numerik maka

permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui kekuatan rangka dari struktur badan pesawat

ketika terjadi benturan.

2. Mengetahui besarnya energi yang diserap oleh struktur badan

pesawat.
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3. Mengetahui kerusakan yang terjadi pada struktur badan

pesawat ketika dilakukan pengujian dengan variasi sudut jatuh.

4. Mengetahui fenomena deformasi dari struktur badan pesawat

ketika dilakukan pengujian.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari melebarnya masalah, maka perlu adanya

pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Pada badan pesawat yang akan diuji material yang digunakan

hanya satu jenis yaitu alumunium alloy 2024-T3.

2. Pada penelitian ini yang akan diuji adalah konfigurasi variasi

sudut jatuh badan pesawat yaitu posisi jatuh vertikal dan posisi

jatuh sudut 15o dengan kecepatan 60 m/s.

3. Komponen badan pesawat yang akan dianalisis meliputi skin,

frame, sturts, floor.

4. Hasil analisa studi akan dilakukan dengan cara komputasi

menggunakan software Abaqus 6.12-1.

1.4 Tujuan penilitian.

1. Mengetahui fenonemena uji jatuh pada badan pesawat.

2. Mengetahui deformasi yang terjadi pada struktur badan

pesawat.

3. Mengetahui pengaruh posisi jatuh badan pesawat terhadap

tegangan regangan yang yang terjadi pada struktur badan

pesawat.
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1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan

manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademisi

Sebagai referensi yang bisa digunakan untuk penelitian

selanjutnya dan menambah pustaka untuk menunjang proses

pendidikan yang berkaitan dengan uji jatuh badan pesawat.

2. Manfaat Industri

Memberikan sebuah masukan terhadap industri penerbangan

mengenai dampak uji jatuh terhadap keselamatan penumpang

dan sebagai kontribusi positif dalam mengurangi penggunaan

biaya produksi yang dikeluarkan.

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 tentang penelitian terdahulu, kajian pustaka dan teori

dasar deformasi dan distribusi tegangan regangan pada sebuah

badan pesawat.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

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

Berisi tentang pembahasan dari hasil simulasi.

BAB  V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.


