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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin maju dan berkembang saat 

ini, serta pola pikir manusia yang semakin maju. Perkembangan  zaman tidak 

diikuti dengan perkembangan pola pikir manusia maka teknologi baru tidak 

akan tercipta. Perkembangan teknologi didunia ini terutama pada bidang 

manufaktur, dalam bidang desain manufaktur desain dari suatu produk 

menjadi hal yang sangat penting mengingat persaingan pasar yang semakin 

meningkat. 

Dunia aerodinamika dikenal sebuah media uji yang disebut 

terowongan angin (wind tunnel) yang berfungsi untuk membantu proses 

analisis besaran aerodinamika yang dialami suatu benda (Agni dkk, 2015).  

Terowongan angin (wind tunnel) merupakan peralatan yang sangat 

penting untuk penelitian tentang aerodinamika antara lain tentang karakteristik 

udara atau gas ketika melewati obyek tertentu (Handayani, 2014). Wind tunnel 

biasanya digunakan untuk mensimulasikan sebuah aliran udara terhadap suatu 

benda kerja. Terowongan angin(wind tunnel) dapat menghasilkan udara 

dengan kecepatan aliran konstan dan seragam dengan tingkat turbulensi yang 

rendah (Agni dkk, 2015). 

Desain Wind tunnel (lorong angin) ini akan menggunakan desain wind 

tunnel sistem terbuka, pada sistem terbuka udara yang telah dihisap 

dilepaskan kembali ke lingkungan. Keuntungan penggunaan wind tunnel 

jenis sistem terbuka adalah biaya konstruksi yang rendah dan tidak 

menimbulkan masalah jika menyalakan motor pembakaran ketika melakukan 

visualisasi karena udara yang dialirkan dilepas kembali ke lingkungan (Agni 

dkk, 2015). 

Lorong angin (wind tunnel) yang memiliki sistem aliran tertutup 

udara yang telah dihisap disirkulasikan kembali secara terus menerus. 

Keuntungan terowongan angin sistem tertutup adalah aliran udara dapat 

dikendalikan dengan baik dan tidak dipengaruhi udara sekitar. Kecepatan 

penggunaan laju tinggi maka konsumsi energi yang dibutuhkan lebih kecil 
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dibandingkan terowongan angin sistem terbuka. Tingkat kebisingan yang 

sangat rendah sehingga tidak menimbulkan permasalahan lingkungan (Agni 

dkk, 2015). 

Wind tunnel jika dioperasikan akan menghasilkan getaran. Cara yang 

digunakan untuk meredam getaran tersebut maka diperlukan rangka dudukan 

yang kokoh dan kuat supaya mesin tidak mudah bergeser saat terjadi getaran 

yang besar. Rangka atau dudukan harus di desain sebaik mungkin, karena 

rangka ini berfungsi sebagai penopang utama dari sebuah mesin wind tunnel 

ini. 

Perancangan dimulai dengan asumsi konfigurasi geometri dan asumsi 

nilai beberapa parameter yang tidak diketahui. Parameter rancangan lainnya 

ditentukan berdasarkan teori yang digunakan dan relasi-relasi persamaan-

persamaan fisik yang berlaku dibidang rekayasa dan perancangan. Asumsi 

perancangan bertujuan untuk memodelkan sistem yang akan dirancang dan 

meminimalisasi parameter-parameter yang tidak signifikan terhadap 

konfigurasi rancangan akhir (Atmadi, 2002). 

Wind tunnel (lorong angin) ini didukung sebuah rangka, rangka ini 

nantinya yang akan menerima pembebanan dari bodi (tulangan) wind tunnel, 

box sensor, dan juga benda uji. Rangka harus dibuat sesuai dengan kebutuhan 

yang diinginkan. 

Desain rangka mesin memiliki keutamaan yang berfungsi untuk 

mengakomodasi seluruh komponen-komponen mesin yang terpasang diatas 

rangka. Rangka hakekatnya merupakan bentuk dasar dari suatu mesin yang 

berfungsi utama sebagai penyangga atau penguat kedudukan. Hal yang 

sangat penting harus diperhatikan perancang adalah dari segi penentuan tata 

letak tumpuan supaya tidak mengganggu kinerja mesin secara optimal. 

Parameter yang harus dipenuhi dalam merancang rangka terdiri dari 

kekuatan, kekakuan, ketahanan korosi, ukuran, penampilan/desain, berat, 

biaya manufaktur, umur dari struktur yang akan dibuat. 

Rangka berfungsi sebagai dudukan dari suatu alat. supaya rangka 

aman  digunakan harus dilakukan suatu perhitungan terhadap beban yang 

akan dikenakan ke rangka. Proses pemilihan material rangka juga 
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mempengaruhi kekuatan dari rangka. Proses perhitungan dan pemilihan 

material yang  salah akan berakibat rangka tidak mampu untuk menahan 

beban yang ada. Mesin wind tunnel ini memerlukan rangka yang kuat dan 

kokoh, hal tersebut diperlukan karena beban pada mesin wind tunnel yang 

cukup besar. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dihadapi adalah : 

1. Bagaimana cara mendesain rangka wind tunnel. 

2. Bagaimana membuat rangka yang mampu menahan beban benda uji, 

konstruksi bodi wind tunnel dan tekanan angin. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian dapat mencapai sasaran dan masalah yang diteliti 

tidak meluas, maka masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut : 

1. Bahan rangka adalah baja ST37 dengan bentuk profil baja square pipe. 

2. Pembebanan pada rangka meliputi bodi (tulangan) wind tunnel, benda uji 

dan tekanan angin. 

3. Software yang digunakan sebagai perancangan dan juga simulasi 

tegangan adalah autodesk inventor. 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang rangka wind tunnel. 

2. Membuat rangka yang mampu menahan beban benda uji, konstruksi bodi 

wind tunnel dan tekanan angin. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari pembuatan mesin ini adalah : 

1. Bagi mahasiswa dapat membuat mahasiswa mengenal lebih jauh tentang 

wind tunnel. 
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2. Bagi pendidik dapat dipergunakan sebagai pembanding untuk melakukan 

penelitian. 

3. Bagi masyarakat dapat digunakan sebagai pembanding untuk pembuatan 

atau pengembangan wind tunnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


