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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan teknologi roket di Indonesia yang notabene sebagai negara

maritim seharusnya bisa menjadi prioritas. Pengembangan teknologi ini bisa

digunakan untuk menunjang perkembangan teknologi makro seperti

telekomunikasi, transportasi, klimatologi, kesehatan bahkan pertahanan dan

keamanan negara.

Memang tidak dipungkiri bahwa teknologi ini sangatlah kompleks.

Banyak materi teknologi yang sangat berpengaruh dalam pengembangan

teknologi roket. Mulai dari elektronika, teknik kendali, komunikasi data,

mekanika, sampai desain software.

Dalam teknologi roket, salah satu bidang pengembangannya adalah

teknologi roket kendali. Istilah EDF ( Electric Ducted Fan ) menjadi inovasi

baru dalam system akuisisi data. Dalam EDF inilah diletakkannya sensor -

sensor dan system telematri untuk pengambilan data dalam sistem akuisisi data.

Dalam perkembangan teknologi interface, data-data yang terjadi di alam

bias ditampilkan dalam tampilan yang mudah dipahami dalam bentuk sistem

GCS. Oleh karena itu dalam perancangan EDF ini penggunaan Visual C#

bertujuan sebagai user interface software.



2

1.2 Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan dan kalkulasinya, maka

dalam penulisan naskah tugas akhir ini perlu di adakan batasan – batasan

permasalahan yang akan di uraikan antara lain :

1. Perencanaan dan Pembuatan roket beserta pelontar

2. Proses kerja roket

3. Sistem transmisi yang digunakan

4. Besar daya yang dibutuhkan untuk menerbangkan roket

5. Konstruksi roket dan pelontar

1.3 Tujuan Pembuatan Tugas Akhir

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaa dan penyusunan aporan tugas

akhir ini adalah :

1. Membuat rekaan sebuah roket,  yaitu sebuah wahana terbang yang

berbentuk mirip peluru dengan penggerak ( motor roket ) dari tipe Electric

Ducted Fan (EDF) atau fan ( kipas angin ) yang terbungkus / tersalurkan

dengan pemutar motor listrik.

2. Membuat dan merekayasa parasut  yang  dengan parasut ini roket dapat

mendarat kembali ke bumi ketika telah meluncur pada ketinggian tertentu

dan motor dimatikan.

3. Membuat dan merekayasa system pelontar, dimana system ini berfungsi

untuk menambah kecapatan awal roket saat meluncur.

4. Pengambilan sebuah data ( roll, pitch,danyaw ) pada system dalam roket .
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1.4 Manfaat Tugas Akhir

Penulisan naskah laporan tugas akhir ini bermanfaat baik bagi mahasisiwa

yang melaksanakan tugas akhir, adik – adik kelas maupun untuk menunjang

proses kegiatan belajar mengajar pada umumnya, mampu mengenalkan

modifikasi yang praktis dan ekonomis kepada mahasiswa lainnya yang akan

mengambil tugas akhir, sehingga terinovasi untuk menghasilkan produk baru yang

lebih baik.

Manfaat Tugas Akhir Bagi Mahasiswa yang Melaksanakan adalah :

1. Mengetahui dan mengenal bagian roket dengan baik.

2. Mengetahui masalah –masalah yang sering timbul pada roketk hususnya

roket type EDF (Electric Ducted Fan).

3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam rancang bangun dan

pengujian roket kendali.

4. Meningkatkankemampuanmahasiswadalamteknologipenginderaanjauhdan

sistemotomasirobotikapadaroketkendali.

5. Mampu menerapkan ilmu yang telah di dapatkan pada bangku perkuliahan

ke dalam praktek yang sebenarnya.

6. Melatih kedisiplinan serta kerjasama antar mahasiswa baik individual

maupun kelompok.

Manfaat Tugas Akhir Untuk Penunjang Proses Belajar Mengajar adalah :

Karena dalam proses belajar mengajar harus ditunjang dengan

perlengkapan praktek agar mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan

pelajaran yang telah diajarkan dalam perkuliahan, untuk itu manfaat tugas akhir
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ini adalah :menyediakan atau memberikan obyek untuk melaksanakan praktek

adik – adik kelas.

1.5 Perumusan Masalah

Untuk melaksanakan perancangan terhadap roket maka penulis melakukan :

1. Mendesain perancangan desain roket dan pelontar

2. Membandingkan hasil kinerja teoritis dengan data – data setelah roket

terpasang kembali.

Dalam melakukan perencanaan roket terdapat kendala – kendala antara lain :

- Alat – alat penunjang untuk memperoleh data sangat terbatas.

- Data – data detail dari roket tidak dijumpai.

- Kinerja dari bagian – bagian mesin roket belum diketahui sehingga perlu

di kaji ulang.

1.6 Pemecahan Masalah

Dalam penyususnan laporan tugas akhir penulisan banyak mencari

komponen - komponen dan karena kurangnya pengetahuan tentang mesin roket

maka penulis banyak bertanya pada orang yang lebih mengerti.

1.7 Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah,klasifikasi dan

gambaran umum tentang roket, batasan masalah tujuan tugas akhir, perumusan

masalah, pemecahan masalah, dan sistematika laporan.



5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang momentum, impuls, Hukun Newton III,

Hukun Kekekalan Momentum, Mikrokontroller, sensor percepatan, RF

transmitter, Aktuator, Servo dan EDF.

BAB III METODOLOGI

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan desain roket, Sistem

Treansmiter, Sistem Receivier, Regulator Tegangan, Perancangan Software.

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menerangkan tentang Perancangan Perangkat Keras,

Perancangan Perangkat Lunak, Pengujian Telemetri, dan Pengamatan Data Roll.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Hal ini untuk menganalisa

kembali keseluruhan dari laporan tugas akhir.


