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BAB  II

TINJAUAN  PUSTAKA

2.1. Wind Tunnel

Wind tunnel adalah alat yang digunakan dalam penelitian aerodinamika untuk

mempelajari karakteristik aliran udara. Wind tunnel digunakan untuk

mensimulasikan keadaan sebenarnya pada suatu benda yang berada dalam pengaruh

gaya-gaya aerodinamika dalam bidang aeronautika, untuk menganalisis kinerja

mekanika terbang (flight mechanic) dari suatu benda terbang (aerial vehicle). Wind

tunnel juga banyak digunakan dalam pengujian berbagai kondisi benda dalam aliran

udara seperti konstruksi gedung pencakar langit, lingkungan perkotaan dan lain-lain.

2.1.1. Klasifikasi Wind Tunnel

Berbagai macam wind tunnel yang telah ada, seperti yang dibuat oleh

American Institute of Aeronautics and Astronautics, McDonnell Aircraft

Company, NASA, Boeing, dan Airbus menghasilkan wind tunnel dengan model

yang berbeda-beda, namun tujuan pembuatan wind tunnel tetap sama. Oleh

karena itu wind tunnel diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Berdasarkan jalur rangkaiannya

2. Berdasarkan instalasi terowongannya

2.1.1.1. Berdasarkan Jalur Rangkaian

Berdasarkan jalur rangkaiannya wind tunnel dibagi dalam dua rangkaian,

yang pertama adalah rangkaian terbuka atau open circuit wind tunnel (Gambar

2.1 a) dan yang kedua adalah rangkaian tertutup atau closed circuit wind

tunnel (Gambar 2.1 b).



6

Tipe rangkaian terbuka adalah tipe dimana udara mengalir lurus dari sisi

masuk hingga ke sisi luar, dan udara yang masuk wind tunnel akan terbuang

keluar lingkungan. Ada beberapa keuntungan wind tunnel tipe terbuka,

diantaranya adalah biaya konstruksi yang relatif murah daripada tipe

tertutup, bisa menggunakan motor bakar jika desain wind tunnel tersebut

meletakan motornya pada bagian dalam terowongan karena pada tipe

terbuka ini bisa divisualisasikan pengujian aliran udara dengan asap, dan

bebas dari kotoran yang ikut masuk dari sisi masuk karena tipe terbuka maka

kotoran tersebut akan terbawa keluar lingkungan. Sedangkan kekurangannya

adalah operasinya sangat dipengaruhi kondisi cuaca, jika pengujian

dilakukan di luar ruangan dengan cuaca hujan, maka pengoperasian wind

tunnel dihentikan karena sisi masuk dan sisi keluar terbuka akan

memudahkan air masuk dalam wind tunnel dan dapat menyebabkan

kerusakan beberapa komponen wind tunnel, dan yang kedua adalah masalah

kebisingan. Jika wind tunnel dioperasikan dalam suatu ruangan, maka akan

menimbulkan gangguan pendengaran pada operator jika pengoperasiannya

terlalu lama.

Tipe rangkaian tertutup adalah tipe dimana udara mengalir secara

kontinu dalam wind tunnel, artinya udara yang masuk akan terus mengalir

selama pengoperasian wind tunnel dan udara tidak terbuang keluar

lingkungan. Ada beberapa keuntungan wind tunnel tipe rangkaian tertutup,

diantaranya adalah yang pertama operasinya tidak dipengaruhi cuaca karena

tiap sisinya tertutup, dan yang kedua adalah tidak terlalu bising jika

dibandingkan tipe rangkaian terbuka, karena suara yang dihasilkan udara
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dan motor teredam oleh dinding wind tunnel yang tertutup. Sedangkan

kekurangannya adalah yang pertama masalah biaya konstruksinya, relatif

lebih mahal dari pada wind tunnel rangkaian terbuka, dan yang kedua adalah

jika desain tersebut menggunakan motor bakar, maka dibutuhkan saluran

tambahan sebagai saluran gas buang dari motor bakar.

(a)

(b)

Gambar 2.1. (a) Wind tunnel rangkaian terbuka (b) Wind tunnel rangkaian

tertutup
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2.1.1.2. Berdasarkan Instalasi Terowongan

Instalasi terowongan dalam wind tunnel dibagi menjadi tiga, yaitu wind

tunnel dengan instalasi terowongan di belakang fan, wind tunnel dengan

instalasi terowongan di depan fan, dan wind tunnel dengan instalasi

terowongan berkesinambungan.

2.1.2. Bagian – Bagian Wind Tunnel

Pada umumnya wind tunnel terdiri atas fan, diffuser, test section,

contraction, dan settling chamber.

Fan adalah bagian utama penghasil udara. Untuk dapat menggerakan fan

maka dibutuhkan suatu penggerak fan. Fan dihubungkan dengan poros motor

penggerak supaya fan dapat berputar dan menghasilkan udara.

Jenis fan yang digunakan ada dua, yaitu jenis fan aliran aksial dan jenis

fan aliran radial. Fan aliran aksial sering digunakan dalam wind tunnel

rangkaian terbuka karena arah aliran udara yang sejajar dan segaris dengan

poros motor penggerak dan tidak membutuhkan casing pengarah. Fan aliran

radial memiliki arah aliran udara yang tegak lurus dengan poros motor

penggerak. Fan pada wind tunnel milik PSD III Teknik Mesin Universitas

Diponegoro adalah jenis fan aliran aksial (Gambar 2.2).
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Gambar 2.2. Fan

Pada wind tunnel, diffuser (Gambar 2.3) adalah ruang yang memiliki luas

penampang yang perlahan-lahan melebar. Diffuser berfungsi sebagai

komponen yang menyebabkan kenaikan tekanan pada udara. Ketika udara

melalui diffuser maka tekanannya akan naik, tetapi kecepatannya menurun,

sesuai dengan Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida,

Peningkatan kecepatan pada fluida akan menimbulkan penurunan tekanan

pada aliran tersebut, atau sebaliknya.

Gambar 2.3. Diffuser
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Test section (Gambar 2.4) adalah bagian dari terowongan angin untuk

meletakkan model yang akan diuji. Dimensi test section disesuaikan dengan

dimensi model yang akan diuji, kemudian dimensi tersebut ditentukan dengan

dimensi model dan diberi toleransi ukuran. Bagian test section harus cukup

panjang dengan tujuan meredam gangguan aliran. Test section biasanya dibuat

dari bahan bening seperti kaca atau akrilik dengan tujuan benda uji atau model

dapat terlihat.

Gambar 2.4. Test section

Contraction (Gambar 2.5) adalah ruang yang memiliki luas perlahan-

lahan mengecil. Contraction memiliki fungsi yang berlawanan dari diffuser.

Contraction merupakan komponen yang dapat menyebabkan kenaikan

kecepatan udara dan penurunan tekanan udara.

Gambar 2.5. Contraction
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Settling chamber terletak diantara inlet wind tunnel dan contraction cone.

Settling chamber disebut juga dengan ruang penenang berfungsi untuk

mengurangi turbulensi aliran didalam terowongan. Didalam settling chamber

diletakan screen dan honeycomb.

Gambar 2.6. Settling Chamber

Screen atau saringan kawat berguna untuk mengurangi turbulensi aliran.

Semakin kecil dimensi saringan kawat maka akan semakin besar gesekan

antara fluida dengan kawat. Dimesi screen dsesuaikan atau mengikuti dimensi

settling chamber.

Gambar 2.7. Screen
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Honeycomb berbentuk seperti sarang lebah dan bersaluran lurus.

Honeycomb berfungsi untuk mengurangi turbulensi aliran. Ketika aliran udara

turbulen masuk dan melalui honeycomb, maka aliran tersebut akan menjadi

aliran laminer.

Gambar 2.8. Honeycomb

2.1.3. Prinsip Kerja Wind Tunnel

Pada wind tunnel rangkaian terbuka seperti wind tunnel milik PSD

III Teknik Mesin Universitas Diponegoro, motor penggerak menghasilkan

energi mekanik dalam bentuk putaran poros. Fan terhubung dengan poros

motor penggerak, dan ketika poros penggerak berputar maka fan ikut

berputar. Putaran fan menyebabkan aliran udara dengan kecepatan tertentu.

Aliran udara yang dihasilkan fan belum laminer. Kemudian aliran udara

tersebut masuk dalam sisi inlet wind tunnel. Setelah aliran udara masuk sisi

inlet wind tunnel, aliran udara tersebut masuk kedalam tiap lubang

honeycomb. Setelah melalui honeycomb aliran udara menjadi laminer.

Kemudian aliran tersebut masuk kedalam diffuser, dan setelah melewati
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diffuser maka kecepatan aliran udara menurun. Setelah melewati diffuser maka

aliran udara tersebut masuk kedalam contraction, dan setelah melewati

contraction maka kecepatan aliran udara meningkat. Setelah melewati

contraction, aliran udara masuk kedalam test section, dan setelah melewati test

section aliran udara terbuang keluar lingkungan.

Pada wind tunnel rangkaian tertutup seperti pada gambar 2.1 b,

motor penggerak menghasilkan energi mekanik dalam bentuk putaran poros.

Fan terhubung dengan poros motor penggerak, dan ketika poros penggerak

berputar maka fan ikut berputar. Putaran fan menyebabkan aliran udara

dengan kecepatan tertentu. Kemudian aliran udara tersebut belok dan

diarahkan oleh sudu pengarah (vane), lalu setelah beberapa jarak melewati

terowongan, aliran udara tersebut kembali belok dan diarahkan oleh sudu

pengarah. Kemudian aliran udara tersebut masuk kedalam contraction, dan

setelah melewati contraction maka kecepatan aliran udara akan meningkat.

Setelah melewati contraction, aliran udara tersebut masuk kedalam ruang test

section. Setelah melalui ruang test section, aliran udara tersebut masuk

kedalam diffuser, dan setelah melewati diffuser maka kecepatan aliran udara

akan turun. Setelah melewati diffuser, aliran udara tersebut belok dan

diarahkan oleh sudu pengarah, lalu setelah beberapa jarak melewati

terowongan, aliran udara tersebut kembali belok dan diarahkan oleh sudu

pengarah, dan aliran udara tersebut tidak terbuang keluar lingkungan,

melainkan dihisap kembali oleh fan.
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[1]Moch. Asief Rosyidin, Pengaruh Bukaan Guide Vane Terhadap Unjuk Kerja Turbin, Universitas
Brawijaya, hal. 3

2.2. Karakteristik Aliran Fluida

Fluida yang mengalir dalam suatu ruang yang dibatasi dinding yang padat akan

memiliki karakteristik aliran, yaitu aliran laminer atau aliran turbulen.

2.2.1. Aliran Laminer

Aliran laminer didefinisikan sebagai fluida yang bergerak secara halus dan

lancar dengan kecepatan relatif rendah. Aliran dengan fluida yang bergerak dalam

lapisan – lapisan dengan satu lapisan meluncur secara lancar. Dalam aliran laminar

ini viskositas berfungsi untuk meredam kecenderungan terjadinya gerakan relatif

antara lapisan. Aliran laminar memiliki bilangan Reynolds yang kurang dari 2300.

2.2.2. Aliran Turbulen

Aliran turbulen merupakan aliran dimana pergerakan aliran dari partikel –

partikel fluida sangat tidak menentu. Aliran turbulen memiliki bilangan Reynolds

lebih dari 4000. Dalam hal ini turbulensi yang terjadi dapat membangkitkan tegangan

geser yang merata di seluruh aliran fluida.

.

Gambar 2.9 Tipe Aliran

Bilangan Reynolds merupakan bilangan tak berdimensi yang akan menentukan

jenis dari aliran berdasarkan kecepatan aliran yang melalui diameter tertentu

dibanding dengan kekentalannya, sehingga dapat dihitung dengan rumus sebagai

berikut[1].
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= 	 	
...................................(1)

Dimana : V = Kecepatan fluida yang mengalir (m/s)

D = Diameter dalam pipa (m)

= Kekentalan kinematik fluida (m2/s)

2.3. Manometer

Manometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan di

dua titik yang berlawanan. Manometer mempunyai banyak jenis, tetapi yang paling

sederhana adalah manometer dengan tabung berbentuk huruf U (manometer pipa U)

yang berisi fluida cair (liquid) di dalam tabungnya, dimana pengukuran dilakukan

pada satu sisi pipa.

Gambar 2.8. Manometer pipa U
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[2]Yunus A. Çengel, Michael A. Boles, Thermodynamics An Engineering Approach, Cetakan kedua,
McGraw-Hill Inc USA, 1994, hal. 19

Prinsip kerja manometer pipa U adalah  dengan mengisi tabung pipa U dengan cairan

setinggi setengah tabung, dengan kedua ujung tabung berisi cairan yang sama tinggi.

maka tekanan pada gambar 2.8 tersebut sebagai berikut[2].

PA = (P +	 .g.h2) ...........................(2)

Keterangan : P = tekanan mula-mula (N/m2)

h2 = ketinggian permukaan fluida cair (m)

g = percepatan gravitasi (m2/s)

PA = besarnya tekanan yang diukur (N/m2)

2.4. Pipa Pitot Statis

Pipa pitot statis atau pitot static tube (Gambar 2.9) merupakan suatu instrumen

yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran udara dengan tambahan

manometer, biasanya menggunakan manometer pipa U atau manometer inclined.

Kecepatan udara ditentukan dengan perbandingan tekanan total dan tekanan statis

yang dihasilkan oleh udara yang melalui pipa pitot statis.

Tabung atau pipa pitot terdiri dari saluran yang mengarah secara langsung ke

aliran fluida (saluran tekanan total) dan saluran yang tegak lurus dengan saluran

utama (saluran tekanan statis).
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[3]William H Rae Jr, Alan Pope, Low-Speed Wind Tunnel Testing, Cetakan kedua, John Wiley &
Sons Inc United States, 1984, hal 102

Gambar 2.9. Pipa Pitot Statis

Tabung atau pipa pitot terdiri dari saluran yang mengarah secara langsung ke

aliran fluida (saluran tekanan total) dan saluran yang tegak lurus dengan saluran

utama (saluran tekanan statis). Pada total pressure ( ) memiliki persamaan sebagai

berikut[3].

= + 	 	 .......................(3)

Dimana : = total pressure (N/m2)

= tekanan statis (N/m2)

ρ = massa jenis udara (kg/m3)

υ = kecepatan udara (m/s)
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2.4.1. Pengukuran Kecepatan Udara dengan Pipa Pitot Statis

Untuk mengukur aliran kecepatan udara, digunakan dari persamaan 3.

Persamaan tersebut diuraikan untuk mencari nilai kecepatan ( ).

= + 	 	
– = 	 	

=
	 	 	 	

..……….(4)

Karena pipa pitot statis dihubungkan dengan manometer pipa U, maka dan

belum diketahui secara visual. Untuk mengatasi masalah tersebut maka kita

uraikan lagi rumus tersebut dengan gambar 2.10 berikut.

Gambar 2.10. Pengukuran dengan manometer pipa U

Pada titik 1, terdapat persamaan:

	 + ρ ɡ	 	 …………..(5)
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Pada titik 2, terdapat persamaan :

+ ρ ɡ	ℎ	+ ɡ Δh ..............(6)

Nilai perbedaan ketinggian 0 pada manometer adalah mempunyai tekanan

sama, artinya kondisi di titik 1 sama dengan pada kondisi di titik 2.

	 + ρ ɡ	ℎ	= + ρ ɡ	ℎ	+ ɡ Δh

	 + ρ ɡ	ℎ	 – ρ ɡ	ℎ	+ = + ɡ Δh

	 + ρ ɡ	(	ℎ	–ℎ	) = + ɡ Δh

	 + ρ ɡ Δh = + ɡ Δh

	– = ɡ Δh – ρ ɡ Δh

	– = ɡ Δh ( 	– ρ) …………..(7)

Maka persamaan 4 menjadi :

=
	 	 	( 	–	 )		

Dimana : 	 = total pressure (N/m2)

= tekanan statis (N/m2)ℎ	 = ketinggian daerah titik t (m)ℎ = ketinggian daerah titik s (m)

Δh = perbedaan ketinggian (m)

ɡ = percepatan gravitasi (m/s2)
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[4]Clapeyron E, Mémoire sur la Puissance Motrice de la Chaleur, Bibliothèque nationale de France
Perancis, 1834, hal 14
[5]Kanginan, Marthen, Fisika untuk SMA Kelas XI Semester 2, Penerbit Erlangga Jakarta, 2002

= Massa jenis fluida cair (kg/m3)

υ = Kecepatan aliran udara (m/s)

ρ = Massa jenis udara pada suhu tertentu (kg/m3)

2.5. Persamaan Gas Ideal

Persamaan gas ideal adalah persamaan keadaan suatu gas yang ideal. Persamaan

ini merupakan persamaan untuk karakteristik beberapa gas pada kondisi tertentu.

Persamaan ini pertama kali dicetuskan oleh Émile Clapeyron tahun 1834 sebagai

kombinasi dari Hukum Boyle dan Hukum Charles. Pada kasus ini, persamaan gas

ideal digunakan untuk mencari massa jenis udara pada suhu tertentu, persamaan

tersebut adalah sebagai berikut [4].

PV = nRT …………..(8)

n adalah jumlah partikel udara, maka jumlah partikel udara sama dengan

perbandingan massa udara dengan massa relatif molekul udara[5].

n = …………..(9)

maka persamanaan 8 menjadi,

PV = RT

Untuk mencari massa jenis udara (ρ), maka persamaan 8 harus diuraikan. Massa jenis

udara adalah perbandingan massa udara dengan volume udara.

Ρ = =
	 	 …………..(10)

Dimana :  P = Tekanan atmosfir (kJ/m3)
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V = Volume gas (m3)

n  =  Jumlah partikel pada gas

T  = Temperatur gas (oK)

R  = Konstanta gas ideal (kJ/kmoloK)

Mr = Massa relatif udara (kg/kmol)

2.5.1. Udara

Udara termasuk dalam fase gas. Udara merujuk kepada campuran gas

yang terdapat pada permukaan bumi. Udara tidak tampak mata, tidak berbau,

dan tidak ada rasanya. Kehadiran udara hanya dapat dilihat dari adanya angin

yang menggerakan benda.

Udara terdiri dari tiga unsur utama, yaitu udara kering, uap air, dan

aerosol. Kandungan udara kering adalah 78% nitrogen, 20% oksigen, 0,93%

argon, 0,03% karbon dioksida, 0,003% gas-gas lain (neon, helium, metana,

kripton, hidrogen, xenon, ozon, dan radon). Uap air yang ada pada udara berasal

dari evaporasi (penguapan) pada laut, sungai, danau, dan tempat berair lainnya.

Aerosol adalah benda berukuran kecil, seperti garam, karbon, sulfat, nitrat,

kalium, kalsium, serta partikel dari gunung berapi.


