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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wind tunnel atau terowongan angin adalah peralatan yang digunakan untuk

melakukan pengujian aerodinamika terhadap sebuah model, seperti pesawat atau

mobil. Wind tunnel biasanya digunakan untuk mensimulasi sebuah kondisi aliran

udara terhadap suatu model. Keberadaan wind tunnel di PSD III Teknik Mesin

dimaksudkan untuk mendukung penelitian dibidang aerodinamika dan memfasilitasi

penelitian turbin angin. Wind tunnel tersebut dirancang dan dibuat oleh salah satu

kelompok mahasiswa PSD III Teknik Mesin dalam rangka menuntaskan mata kuliah

tugas akhir. Salah satu syarat wind tunnel layak digunakan untuk melakukan

pengujian adalah aliran wind tunnel harus seragam. Untuk mengetahui apakah

distribusi aliran dalam wind tunnel tersebut seragam atau tidak, maka diperlukan

suatu pengujian kecepatan aliran.

Pada pengujian distribusi kecepatan aliran wind tunnel,  titik-titik uji aliran yang

digunakan untuk mengukur karakteristik aliran pada wind tunnel terdapat pada

exhaust wind tunnel. Pengujian distribusi kecepatan aliran wind tunnel sebelumnya

dilakukan dengan menggunakan anemometer. Cara kerja anemometer sangat

sederhana, yaitu dengan adanya hembusan angin dari wind tunnel yang mengenai

baling-baling anemometer, kemudian baling-baling tersebut akan berputar dengan

kecepatan tertentu, kecepatan putaran tersebut akan dapat terbaca oleh anemometer

dalam bentuk angka atau nilai kecepatan.
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Pengujian dengan menggunakan anemometer dianggap kurang tepat karena titik

ujinya terbatas dan tidak spesifik yaitu disesuaikan dengan baling-baling anemometer

yang berdiameter 7 cm. Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang lebih spesifik,

maka titik ujinya harus diperbanyak sehingga dibutuhkan suatu alat ukur yang

mampu menjangkau ke semua titik uji. Oleh karena itu, digunakan pipa pitot atau

tabung pitot untuk mengukur aliran wind tunnel. Pipa pitot memiliki ukuran diameter

dalam sisi masuk yang kecil yaitu 1,6 mm. Dengan demikian pipa pitot mampu

menjangkau titik uji aliran yang lebih banyak dan memperoleh hasil pengukuran

yang lebih spesifik.

1.2. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan laporan tugas akhir yang berjudul “Analisa Distribusi

Kecepatan Aliran Wind Tunnel Tipe Terbuka” batasan-batasan masalah antara lain

sebagai berikut.

1. Pembahasan pada pembuatan rangka pipa pitot.

2. Pembahasan pada pembuatan manometer pipa U.

3. Pembahasan pada keseragaman kecepatan aliran wind tunnel tipe terbuka.

1.3. Tujuan

Tujuan tugas akhir dengan judul “Analisis Distribusi Kecepatan Aliran Wind

Tunnel Tipe Terbuka” adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji keseragaman kecepatan aliran wind tunnel.

2. Untuk mendapatkan hasil pengujian aliran wind tunnel dengan luasan yang

lebih spesifik.
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3. Untuk mengetahui distribusi kecepatan aliran pada wind tunnel.

1.4. Manfaat

Manfaat tugas akhir dengan judul “Analisis Distribusi Kecepatan Aliran Wind

Tunnel Tipe Terbuka” adalah sebagai berikut.

1. Menambah ilmu dan pengetahuan tentang tata cara pengukuran kecepatan

aliran fluida dengan menggunakan pipa pitot.

2. Mendapatkan data\ mengenai distribusi kecepatan aliran pada sisi exhaust

wind tunnel, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja wind

tunnel.

1.5. Sistematika Penulisan Laporan

Adapun sistematika laporan tugas akhir adalah sebagai berikut.

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, pembatasan masalah, tujuan,

manfaat, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang dasar - dasar yang digunakan sebagai referensi

dalam melakukan pengerjaan maupun penulisan laporan tugas akhir.

3. BAB III Metodologi

Bab ini menguraikan mengenai perancangan dan proses pembuatan dudukan

pipa pitot, proses pembuatan manometer pipa U dan prosedur pengujian wind

tunnel.
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4. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan pengujian distribusi

kecepatan aliran wind tunnel.

5. BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pengerjaan dan penulisan

laporan tugas akhir.


