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Abstrak 

Peralatan penukar panas merupakan salah satu 

peralatan yang sangat penting karena banyak digunakan 

dalam berbagai sendi kehidupan manusia, salah satunya 

adalah pada pembangkit listrik. Proses pertukaran panas 

terjadi antara dua fluida yang saling dipisahkan dengan 

sebuah medium berupa pipa sirkular. Pipa-pipa dalam 

peralatan ini disusun dengan suatu konfigurasi tertentu untuk 

mencapai hasil pertukaran panas yang diinginkan. Dalam 

prosesnya, aliran dapat mengalami kerugian berupa 

pressure drop akibat adanya friction loss ketika melintasi 

pipa. Salah satu usaha untuk mengurangi pressure drop yang 

terjadi pada aliran adalah dengan menambahkan body 

pengganggu (Inlet Disturbance Body) berbentuk silinder 

sirkular di sisi upstream dari silinder (pipa) utama.  

  Penelitian ini dilakukan dengan metode simulasi 

numerik 2D, dengan model turbulensi yang digunakan 

adalah k-ω SST menggunakan Energy Equation. Aliran 

bersifat Incompressible dan Unsteady. Model uji berupa 
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sistem Tunnel and Tube cross flow dengan diameter tube 

sebesar D=25 mm, diameter IDB sebesar d=4mm, dan gap 

di antara keduanya sebesar 0.4 mm. Sisi inlet dan outlet 

memiliki diameter penampang sebesar 12D. Jumlah tube 

yang digunakan adalah 5 buah dengan bentuk silinder 

sirkular staggered, dengan jarak transversal ST/D=2 dan 

jarak longitudinal SL/D=1.5. Reynolds number yang 

digunakan yaitu 2.2 x 104. Variasi yang akan digunakan 

adalah sudut IDB pada 𝛼 = 20°~60° (setiap 10°). 
Hasil dari simulasi numerik 2D ini didapatkan bahwa 

dengan penambahan IDB mampu menurunkan pressure drop 

akibat friction loss dengan menunda terjadinya separasi 

aliran pada silinder sirkular. Penambahan IDB pada sudut 

30° merupakan posisi sudut yang paling optimal untuk 

mereduksi gaya drag yang menyebabkan pressure drop pada 

aliran. Dibanding sistem tanpa penambahan IDB, 

penambahan IDB pada sudut 30° mampu mengurangi defisit 

momentum hingga rasio sekitar 0.6. Gaya drag yang dialami 

aliran turun, dengan penurunan koefisien drag rata-rata 

sebesar 16.1% dengan nilai rata-rata CD sebesar 0.617. 

Fenomena ini juga didukung dengan peningkatan frekuensi 

vortex shedding yang mengakibatkan meningkatnya nilai 

bilangan Strouhal rata-rata hingga mencapai 0.383. Nilai 

pressure drop yang dievaluasi pada variasi juga turun 

hingga 26.1%. Namun, penambahan IDB pada sudut 20° 
justru memberikan hasil nilai bilangan Nusselt yang paling 

optimal, yaitu sebesar 125.16. 

 

Kata kunci: Cross flow, Inlet disturbance body, Staggered, 

Drag, Nusselt, Strouhal 
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Abstract 

Heat Exchanger is one of many important tools for 

human life, like power generation process. Heat exchange 

phenomena occurs between two different fluids that are 

separated by a solid medium of circular pipe. The pipes also 

can be arranged to a certain configuration, so the heat 

exchange objectives can be achieved. On the process, the 

fluid flow always experiences pressure drop by means of 

friction loss on the pipe surface. A way to decrease this 

pressure drop is by adding an Inlet Disturbance Body (IDB) 

with circular shape in upstream area of the main cylinder. 

The research conducted on 2-dimensional numerical 

simulation. With the activated Energy Equation, k-ω SST 

turbulence model is used, and the flow is situated in 

Incompressible and Unsteady condition. The model for 

simulation domain is tunnel and tube cross flow, 

accompanied by specifications of 25mm of main cylinder 

diameter and 4mm of IDB diameter which are separated by 

0.4mm of gap. Inlet and Outlet projected distance are 12D. 



iv 
 

Five main circular cylinders are placed on staggered 

position, with formation distances of ST/D=2 as transversal 

distance and SL/D=1.5 as longitudinal distance. The flow has 

Reynolds number value of 2.2 x 104. The focus of the research 

is to determine which IDB angle position is the optimum to 

decrease the pressure drop, by variating its angle position (α) 

from 20° to 60° with 10° difference.  

The 2-dimensional numerical simulation result shows 

that pressure drop caused by friction loss can be decreased 

by adding IDBs in upstream area of main cylinders, which 

delay the separation flow on the main cylinder surface. 

Placing IDBs in 30° position is the optimum position to 

reduce drag force of the flow that cause pressure drop. 

Compared to the system without IDBs, adding IDBs in 30° 

position can reduce the momentum deficit ratio to about 0.6. 

Drag force of the flow also decreased, with 16.1% slope of 

average drag coefficient and 0.617 for its value. This 

evidence is also supported by the raise of vortex shedding 

frequency of cylinders which increased the average Strouhal 

number value of 0.383 for this variation. Evaluated pressure 

drop in this variation is the lowest one, and it’s 26.1% of 

reduction. But, IDBs with 20° position gave the highest value 

of Nusselt number, which is 125.16. 

  

Keywords: Cross flow, Inlet disturbance body, Staggered, 

Drag, Nusselt, Strouhal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
Kondisi perekonomian dunia saat ini berkembang 

dengan sangat pesat. Terdapat banyak sektor yang 

mempengaruhi perkembangan tersebut. Semakin 

meningkatnya aktivitas perekonomian ini diiringi dengan 

naiknya kebutuhan akan energi untuk menjalankan berbagai 

aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini 

dimanfaatkan oleh banyak pihak dari berbagai sektor 

perindustrian untuk berlomba-lomba dalam memenuhi 

kebutuhan energi masyarakat dunia. Energi yang dipasarkan 

oleh banyak pihak ini pun telah diubah dalam berbagai 

macam bentuk. Begitu pula dengan pemanfaatannya yang 

digunakan di berbagai fasilitas yang mendukung kehidupan 

masyarakat. Mulai dari kenyamanan pengunjung sebuah 

pusat perbelanjaan dan produktivitas banyak pekerja di 

sebuah ruangan tertutup seperti perkantoran karena adanya 

pendingin ruangan, proses distilasi pada industri bahan kimia 

dan industri perminyakan yang membutuhkan perpindahan 

panas sebagai media proses utamanya, sistem pendinginan 

tersirkulasi yang dijalankan pada berbagai kendaraan 

bermotor dan mesin-mesin pembakaran, ketel uap dan 

kondensor yang memanfaat berkas tabung sebagai tempat 

perpindahan panas dari fluida yang berbeda untuk proses 

pembangkitan daya mekanik dan listrik, dan berbagai 

peralatan penukar panas lainnya yang dimanfaatkan dalam 

berbagai sisi kehidupan masyarakat. Dengan munculnya isu 

naiknya temperatur atmosfer Bumi, diperlukan instalasi alat 

penukar panas yang membutuhkan energi lebih sedikit agar 
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memiliki efisiensi energi yang lebih baik dan lebih ramah 

lingkungan dalam memenuhi kebutuhan energi. 

Mekanika fluida sebagai salah satu bagian dari disiplin 

ilmu mekanika, mempelajari perilaku fluida cair dan gas 

dalam keadaan diam atau bergerak, serta faktor yang 

mempengaruhi perilaku fluida tersebut. Aliran eksternal 

bersifat inkompresibel yang melintasi silinder sirkular 

sebagai Bluff Body telah menjadi topik dari berbagai 

penelitian yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. 

Topik ini mengalami perkembangan setelah ditemukannya 

konsep Boundary Layer oleh Ludwig Prandt pada tahun 1904 

yang menjelaskan Boundary Layer adalah sebuah lapisan 

yang terbentuk di sekitar aliran fluida di dekat permukaan 

akibat efek gesekan atau viscous yang terjadi secara 

signifikan. Sebuah aliran di dekat permukaan padat juga bisa 

memiliki jenis yang berbeda diakibatkan transisi aliran dari 

Laminar menjadi Turbulent. Aliran viscous di sekitar bluff 

body mengalami beberapa fase belum transisi aliran tersebut 

terjadi, mulai dari fase stagnasi, fase terbentuknya Boundary 

Layer, fase separasi, dan fase terbentuknya Wake di belakang 

bluff body tempat vortex terjadi. 

Instalasi pesawat penukar panas atau Heat Exchanger 

adalah berkas tabung yang disusun dengan tatanan Aligned 

ataupun Staggered dengan jarak tertentu Transversal dan 

Longitudinal tertentu. Susunan aligned adalah susunan secara 

lurus sehingga tabung pertama dan ketiga mengapit tabung 

kedua pada arah longitudinal, sedangkan susunan staggered 

adalah susunan secara zigzag sehingga terdapat celah antara 

tabung pertama dan ketiga pada arah longitudinal. Pada 

umumnya, Heat Exchanger disusun dengan jarak yang 

berdekatan agar memiliki turbulensi aliran yang lebih tinggi 
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sehingga perpindahan panas yang terjadi menjadi semakin 

tinggi. Konsekuensi dari kerapatan susunan berkas tabung 

tersebut adalah terjadinya Pressure Drop yang lebih besar 

akibat adanya friction loss dan separation loss yang 

menyebabkan secondary flow pada daerah wake maupun 

separation bubble saat aliran mengalami reattachment pada 

permukaan bluff body. 

Untuk memperkecil gaya hambat yang akan dialami 

aliran pada permukaan bluff body, cara yang dapat diterapkan 

adalah dengan metode pengontrolan aktif dan metode 

pengontrolan pasif. Metode pengontrolan aktif dilakukan 

dengan memberikan suplai energi berupa hembusan aliran 

fluida dengan nozzle, sedangkan metode pengontrolan pasif 

dilakukan dengan memanjangkan bagian downstream dari 

bluff body atau memberikan tambahan disturbance body pada 

bagian upstream dari bluff body. Ketika aliran pada bagian 

upstream mengenai disturbance body terlebih dahulu, 

diharapkan aliran turbulen akan terbentuk lebih awal 

sehingga saat aliran mengenai bluff body, momentum yang 

dimiliki aliran lebih besar dan lebih mampu menghadapi 

gesekan permukaan, sehingga titik separasi pun akan tertunda 

lebih ke belakang dan daerah wake yang terbentuk menjadi 

lebih kecil. Sebuah benda dikategorikan sebagai bluff body 

dikarenakan ketika sebuah aliran memiliki pressure drop 

yang lebih diakibatkan oleh separation loss dan terbentuknya 

wake, sedangkan benda dikategorikan sebagai streamlined 

body dikarenakan pressure drop yang dominan diakibatkan 

oleh friction loss. Contoh dari jenis bluff body yang 

digunakan pada penelitian karakteristik aliran fluida adalah 

bentuk cylinder dan sphere. Silinder sirkular telah banyak 

menjadi banyak penelitian untuk melihat karakteristik aliran 

yang melintasinya, serta bagaimana proses perpindahan 
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panasnya secara konveksi. Begitu juga dengan penelitian ini 

menggunakan objek yang sama. 

(Alam, et al., 2003) melakukan penelitian tentang 

pengaruh penggunaan dua disturbance body berupa tripping 

rods berbentuk silinder sirkular terhadap bluff body 

berbentuk silinder sirkular yang disusun secara tunggal, side 

by side, dan tandem. Penggunaan dua disturbance body  

tersebut disusun secara isosceles pada daerah upstream 

dengan memvariasikan sudut α, diameternya, dan gap dari 

bluff body pada jarak tertentu. Fenomena reattachment terjadi 

pada aliran yang telah menghantam disturbance body dengan 

kondisi turbulensi yang lebih tinggi sehingga dapat menunda 

titik separasi yang terjadi pada bluff body secara massif, dan 

daerah wake yang terjadi pun menjadi lebih kecil dan drag 

force yang dialami menjadi lebih rendah. 

(Alam, et al., 2013) melakukan penelitian tentang 

ketidakstabilan aerodinamis secara global dari dua bluff body 

berbentuk silinder sirkular yang disusun secara staggered 

pada cross flow. Eksperimen dilakukan dengan menggunakan 

closed-circuit wind tunnel dengan mengalirkan udara pada 

kecepatan free stream flow dan intensitas turbulen tertentu. 

Kedua silinder sirkular tersebut diposisikan dengan 

memvariasikan gap T/D dan sudut antarpusat silinder α. 

Berdasarkan eksperimen tersebut, terdapat beberapa 

kombinasi mekanisme interaksi aliran yang diakibatkan oleh 

boundary layer, shear layer, vortex, dan wake yang 

dihasilkan setelah aliran tersebut melintasi silinder sirkular. 

Koefisien gaya angkat CL juga dipetakan konturnya pada 

beberapa variasi α antarsilinder. 

(Buyruk, 1999) melakukan penelitian untuk 

mengobservasi perpindahan panas yang terjadi dan struktur 
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aliran yang terbentuk pada aliran yang melintasi silinder 

sirkular. Nusselt number dan koefisien tekanan CP dicari pada 

beberapa titik di setiap beberapa derajat mulai dari daerah 

upstream sampai daerah downstream. Susunan yang 

digunakan pada eksperimen tersebut divariasikan antara 

Single Tube, Single Row Tube dengan variasi Reynold 

number dan blockage ratio yang berbeda-beda, dan 

Staggered Tube Bundle. Nilai Nu yang didapatkan pada 

formasi Single Row Tube semakin meningkat seiring dengan 

naiknya nilai Re yang digunakan dan blockage ratio, namun 

CP yang didapatkan semakin menurun dan mengindikasikan 

semakin besarnya Pressure Drop yang terjadi. Sedangkan 

pada formasi Staggered Array, nilai Nu yang didapatkan 

semakin meningkat pada first row sampai dengan third row, 

namun sedikit menurun pada pada bagian belakang sampai 

dengan seventh row. Maka, ketika tube formation yang 

digunakan semakin rapat, terlihat sebuah pola bahwa 

perpindahan panas yang terjadi akan semakin besar namun 

aliran akan kehilangan tekanan semakin besar pula. 

1.2 Rumusan Masalah 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa terjadinya 

pressure drop pada aliran melintasi silinder sirkular 

akibat adanya pressure loss saat terjadi flow separation 

dan terbentuk wake. Pada Heat Exchanger yang 

menggunakan susunan silinder sirkular, pressure loss 

ini semakin meningkat dengan semakin rapatnya 

susunan silinder sirkular. Dengan memberikan inlet 

disturbance body (IDB) pada silinder sirkular, 

diharapkan shear layer atau aliran yang terseparasi dari 

IDB akan mengalami reattachment pada silinder 

sirkular dan meningkatkan momentum aliran agar lebih 

mampu melawan wall shear stress dan adverse 
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pressure gradient, sehingga pressure loss yang terjadi 

menurun sekaligus dapat meningkatkan perpindahan 

panas pada susunan silinder sirkular. 

Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk 

menganalisis karakteristik aliran yang melintasi 

silinder sirkular yang disusun secara staggered dengan 

penambahan IDB dan efeknya terhadap pressure drop 

dan perpindahan panas dengan memvariasikan sudut 

IDB pada posisi 20°, 30°, 40°, 50°, dan 60° yang 

diletakkan pada upstream silinder sirkular. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan pada tugas akhir ini 

yaitu: 

1. Fluida kerja adalah udara dengan freestream flow 

pada sisi inlet yang Unsteady, Incompressible, dan 

Uniform. 

2. Kekasaran permukaan pada silinder sirkular 

diabaikan. 

3. Kondisi permukaan silinder dianggap Isothermal 

pada TS = 400K. 

4. Bilangan Reynolds pada aliran yang digunakan pada 

penelitian ini adalah 2.3 x 104. 

5. Tidak menganalisa fenomena perpindahan panas 

yang ditimbulkan oleh adanya gesekan aliran dengan 

upper wall dan lower wall pada domain pemodelan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah 

menganalisis karakteristik aliran yang melintasi lima 

silinder sirkular yang disusun secara staggered dengan 

penambahan dua buah Inlet Disturbance Body di setiap 
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silindernya, dengan variasi sudut IDB yaitu pada 20° 

sampai 60°.  

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah 

menganalisis interaksi aliran pada kelima silinder 

sirkular secara kuantitatif  (koefisien tekanan (CP), 

koefisien drag (CD), bilangan Nusselt (Nu), bilangan 

Strouhal (St))  dan kualitatif  (velocity contour, 

streamline).  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dari tugas akhir ini yaitu: 

1. Memberikan gambaran secara kualitatif dan 

kuantitatif mengenai karakteristik aliran fluida 

melintasi silinder sirkular yang disusun secara 

staggered dengan penambahan bodi pengganggu 

yang diletakkan pada bagian upstream main cylinder. 

2. Memberikan pengetahuan dalam penggunaan 

software CFD untuk menyelesaikan permasalahan 

Aerodinamika dan Perpindahan Panas pada bluff body 

berbentuk silinder sirkular yang tersusun secara 

staggered. 

3. Memberikan wawasan tentang bagaimana 

meningkatkan Perpindahan Panas menurunkan 

penggunaan daya yang diperlukan untuk mengalirkan 

fluida di sisi Shell pada Heat Exchanger. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Beberapa referensi yang relevan yang bersumber dari 

buku teks, jurnal, artikel website, dan sejumlah informasi lain 

digunakan sebagai tinjauan pustaka pada penelitian ini. 

Penelitian ini terfokus pada fenemoena aliran yang melintasi 

lima buah silinder sirkular dengan susunan staggered dengan 

jarak transversal yang konstan dan variasi jarak longitudinal, 

dengan penambahan silinder sirkular yang lebih kecil pada 

daerah upstream sebagai disturbance body sebagai upaya 

untuk mereduksi gaya drag yang terjadi pada silinder utama 

dan meningkatkan perpindahan panasnya. Berikut adalah 

dasar teori dan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan 

referensi yang relevan pada penelitian ini: 

 

2.1 Aliran Eksternal 

 

Gambar 2.1 Detail aliran viscous di sekitar Airfoil 

(Pritchard, et al., 2011) 
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Aliran eksternal dapat didefinisikan sebagai aliran 

dari sebuah fluida yang gerakannya melingkupi permukaan 

dari sebuah benda padat. Aliran fluida yang melintasi bluff 

body dan streamlined body adalah contoh dari aliran 

eksternal. Beberapa fenomena terjadi selama aliran eksternal 

berlangsung. Gambar 2.1 mendeskripsikan bagaimana aliran 

bergerak melingkupi sebuah benda padat. Freestream flow 

yang akan melintasi sebuah benda padat terpisah pada 

stagnation point lalu mngalir di sekitar permukaan benda 

padat di sisi upper dan lower. Selama perjalanan aliran di 

permukaan, terbentuk Boundary Layer dengan thickness 

tertentu akibat efek gesekan. Aliran pada sisi upstream yang 

awalnya Laminar dapat mengalami Transition menjadi 

Turbulent pada jarak tertentu dari titik stagnasi, bergantung 

pada kondisi freestream flow, kekasaran permukaan benda 

padat, dan Pressure Gradient. 

 

2.1.1 Aliran Melintasi Silinder Tunggal 

Aliran ekternal yang melintasi silinder tunggal 

bergerak pada arah tegak lurus terhadap sumbu silinder, 

seperti terlihat pada Gambar 2.2. Proses yang terjadi pada 

aliran dimulai dari titik stagnasi yang memiliki tekanan 

stagnasi yang sangat besar dan u∞=0. Berdasarkan persamaan 

Navier-Stokes yang berlaku pada Boundary Layer pada 

kondisi steady dan incompressible, berlaku: 
 

𝑢
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
= −

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+

𝜇

𝜌
(

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2) ..………... (2.1) 
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Gambar 2.2 Boundary Layer dan separasi aliran pada 

silinder sirkular (Bergman, et al., 2011) 
 

Karena nilai dari Pressure Gradient pada arah x 

sangat kecil apabila dibandingkan dengan yang ke arah y, 

maka 𝜕2𝑢 𝜕𝑥2⁄  dapat diabaikan. Sehingga, Ludwig Prandtl 

menyatakan sebuah persamaan pada Boundary Layer yang 

dianggap sangat tipis lapisannya yang dikenal dengan Prandtl 

Boundary Layer equation, yaitu: 
 

𝑢
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
= −

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+

𝜇

𝜌

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
  ……………...…….. (2.2) 

 

Karena pada wall (y=0), komponen kecepatan u=0 

dan v=0,  maka: 
 

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
|

𝑦=0
=

1

𝜇

𝜕𝑝

𝜕𝑥
   …………………………...……..… (2.3) 

 

Sehingga, aliran akan mengalami percepatan 

(𝜕𝑢 𝜕𝑦⁄ > 0) setelah melewati titik stagnasi karena adanya 

favorable pressure gradient (𝜕𝑝 𝜕𝑥⁄ > 0) hingga mencapai 

kecepatan maksimum pada daerah 𝜕𝑝 𝜕𝑥⁄ = 0. Aliran 

selanjutnya mengalami perlambatan karena adanya adverse 

pressure gradient (𝜕𝑝 𝜕𝑥⁄ < 0) hingga mencapai kondisi 
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kecepatan aliran pada daerah wall menjadi berhenti 

(𝜕𝑢 𝜕𝑦⁄ |𝑦=0 = 0), dan akhirnya terjadi fenomena backflow 

(𝜕𝑢 𝜕𝑦⁄ < 0) dan terjadi separasi aliran, seperti yang 

digambarkan pada Gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3 Velocity profile aliran yang melintasi silinder 

sirkular (Bergman, et al., 2011) 
 

Peristiwa transisi dan separasi yang terjadi pada aliran 

dapat diketahui karakteristiknya melalui nilai bilangan 

Reynolds yang terjadi pada silinder sirkular. Bilangan ini 

didefinisikan sebagai: 

 

𝑅𝑒𝐷 =
𝜌v𝐷

𝜇
=

v𝐷

𝑣
  ...………………...………...…….. (2.4) 

 

Keterangan: 

𝑅𝑒𝐷 = bilangan Reynolds diameterikal 

𝜌     = massa jenis fluida (kg/m3) 

v     = kecepatan aliran fluida (m/s) 

𝐷    = diameter silinder (m) 

𝜇     = viskositas dinamik fluida (kg/m. s) 

𝑣     = viskositas kinematik fluida (m2/𝑠) 
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Gambar 2.4 Efek turbulensi aliran terhadap separasi aliran  

(a) Laminar flow (b) Turbulent flow (Bergman, et al., 2011) 
 

Apabila aliran yang melintasi silinder sirkular tidak 

mengalami transisi, dengan kata lain tetap pada jenis 

alirannya, maka dapat terlihat perbedaan titik separasi yang 

terjadi. Aliran turbulen akan memiliki titik separasi yang 

lebih tertunda akibat aliran memiliki momentum yang lebih 

besar sehingga lebih dapat mengatasi adverse pressure 

gradient yang menghambat aliran. Sehingga, dengan adanya 

peningkatan bilangan Reynolds aliran yang melintasi silinder 

sirkular akan memperkecil daerah wake yang terbentuk 

karena separasi, dan menurunkan pressure drop pada sisi 

downstream dan dapat menghemat penggunaan energi untuk 

menggerakkan aliran pada sisi shell dari sebuah heat 

exchanger. 

 

2.1.2 Aliran Melintasi Tube Bank 

Perpindahan panas yang terjadi pada aliran fluida 

yang melintasi susunan tabung secara cross flow banyak 

ditemukan pada aplikasi industri, misalnya pada Superheater 

di Pembangkit Listrik dan Evaporator di Air Conditioner. 

Perpindahan panas terjadi antara dua fluida yang berbeda, 

satu mengalir di dalam Tube dan satu mengalir luar (atau pada 

(a) (b) 
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Shell). Tube rows dari sebuah susunan Tube Bank dapat 

disusun dengan konfigurasi secara Aligned ataupun 

Staggered, dengan jarak transversal (ST) dan jarak 

longitudinal (SL) ataupun jarak diagonal (SD) tertentu yang 

diukur dari pusat diameter tube. 

 
Gambar 2.5 Jenis susunan Tube Bank  (a) Aligned  (b) 

Staggered  (Bergman, et al., 2011) 
 

Perpindahan panas yang terjadi pada aliran yang 

melintasi baris pertama memiliki karakteristik yang mirip 

dengan aliran pada Single Tube. Untuk tabung pada baris-

baris selanjutnya, kondisi aliran sangat bergantung pada 

susunan tabung yang digunakan. Turbulensi aliran akan 

semakin meningkat pada baris setelah aliran melintasi tabung 

baris pertama. Pada susunan Aligned dengan SL yang 

moderat, koefisien konveksi aliran akan semakin meningkat 

sampi kira-kira pada baris kelima, lalu akan terjadi sedikit 

perubahan. Namun pada SL yang besar, efek turbulensi yang 

ditimbulkan oleh tabung pada baris pertama tidak akan 

banyak berpengaruh pada tabung di baris selanjutnya, 

sehingga untuk susunan Aligned, penyusunan diharapkan 

menggunakan rasio sekitar ST/SL=0.7 agar efek turbulensi 
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tabung meningkatkan koefisien konfeksi pada tabung di sisi 

downstream baris pertama. Untuk susunan staggered, efek 

turbulensi yang terjadi lebih besar sehingga koefisien 

konveksi aliran yang dihasilkan menjadi lebih besar. Untuk 

mengetahui besar perindahan panas yang terjadi pada aliran 

yang melintasi Tube Bank, perlu diketahui koefisien konveksi 

rata-rata (ℎ̅) dengan mengetahui Average Nusselt number 

pada aliran fluida terlebih dahulu. Zukauskas memberikan 

korelasi: 

 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝐷 = 𝐶1 𝑅𝑒𝐷,𝑚𝑎𝑥

𝑚  𝑃𝑟0.36  (
𝑃𝑟

𝑃𝑟𝑠
)

0.25

 ;  

[

𝑁𝐿 ≥ 20
0.7 ≤ 𝑃𝑟 ≤ 500

10 ≤ 𝑅𝑒𝐷,𝑚𝑎𝑥 ≤ 2×106
] ……………………………. (2.5) 

 
 

Keterangan: 
 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝐷 = bilangan Nusselt rata − rata 

𝑃𝑟   = bilangan Prandtl (pada 𝑇𝑖 = 𝑇∞) 

𝑃𝑟𝑠   = bilangan Nusselt (pada 𝑇𝑎𝑣𝑔) 

         = (𝑇𝑖 + 𝑇𝑜) 2⁄  ) 

𝑁𝐿    = jumlah 𝑡𝑢𝑏𝑒 𝑟𝑜𝑤𝑠 

 

Untuk susunan tabung dengan 𝑁𝐿 < 20, diperlukan 

faktor koreksi sehingga persamaannya menjadi: 
 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝐷|𝑁𝐿<20 = 𝐶2 ∙  𝑁𝑢̅̅ ̅̅

𝐷|𝑁𝐿≥20   ....……………………. (2.6) 
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Tabel 2.1 Konstanta pada Persamaan 2.5 

 
Tabel 2.2 Konstanta pada Persamaan 2.6 

 
 

Untuk mengetahui 𝑅𝑒𝐷,𝑚𝑎𝑥 yang harus dihitung, 

diberikan persamaan: 
 

𝑅𝑒𝐷,𝑚𝑎𝑥 =
𝜌 v𝑚𝑎𝑥 D

𝜇
  ..…………………………………. (2.7) 

 

v𝑚𝑎𝑥 =
𝑆𝑇

𝑆𝑇 − 𝐷
  ;  𝑣𝑚𝑎𝑥  at A1  ……..……………..….…. (2.8) 

 

v𝑚𝑎𝑥 =
𝑆𝑇

2(𝑆𝐷− 𝐷)
  ; 𝑣𝑚𝑎𝑥  at A2  …...…..……….………. (2.9) 

 

Nilai kecepatan maksimum yang terjadi pada aliran 

berbeda-beda pada masing-masing susunan karena pada 

susunan Aligned, aliran hanya melintasi daerah A1, 

sedangkan pada susunan staggered, aliran dapat melintasi 



16 
 

daerah A1 dan A2 akibat lika-liku aliran efek dari turbulensi 

aliran setelah melintasi silinder sirkular.  
 

2.2 Penelitian Terdahulu 
 

2.2.1 Penurunan Gaya Drag pada Aliran yang 

Melintasi Silinder Sirkular dengan Penambahan 

Disturbance Body 
 

Penelitian tentang penurunan gaya drag melalui 

penambahan disturbance body dilakukan oleh (Alam, et al., 

2003). Penelitian ini membahas tentang reduksi fluid force 

yang terjadi pada silinder sirkular tunggal dengan 

penambahan dua silinder yang disusun dengan sudut α 

tertentu sebagai disturbance body. Penelitian dilakukan 

dengan menggunakan low speed, closed circuit wind tunnel 

dengan dimensi tinggi 1.2m, lebar 0.3m, dan panjang 2.5m. 

Diameter disturbance body yang digunakan bervariasi antara 

lain 4mm, 5mm, dan 6mm. Sedangkan untuk diameter bluff 

body sebesar 49mm. Silinder sirkular uji yang diteliti dibuat 

dengan panjang 0.4m dan dimasukkan secara melintang di 

dalam wind tunnel. Variasi sudut α yang digunakan adalah 

sebesar 20°-60° dengan penambahan 10° setiap variasi. 

Bilangan Reynolds yang digunakan sebesar 5.5 x 105 dengan 

ukuran gap (𝛿) (yaitu jarak antara permukaan bluff body dan 

disturbance body) berkisar antara 0.4mm-12mm. Pengaturan 

letak disturbance body terhadap silinder sirkular utama pada 

proses pengujian  dijelaskan pada skema berikut ini: 
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Gambar 2.6 Pengaturan letak disturbance body terhadap 

silinder sirkular utama (Alam, et al., 2003) 
 

Penelitian pertama dilakukan untuk menginvestigasi 

efek dari gap (𝛿) terhadap fluid forces dengan menggunakan 

diameter pengganggu 5mm dan α=30°. Selanjutnya 

penelitian dilakukan dengan memilih gap sebesar 0.4mm 

berdasarkan hasil dari nilai drag coefficient (𝐶𝐷), fluctuating 

drag coefficient (𝐶𝐷𝑓), dan fluctuating lift coefficient (𝐶𝐿𝑓). 

 

 
Gambar 2.7 Efek rasio gap (𝛿 𝐷⁄ ) terhadap koefisien gaya 

fluida  (Alam, et al., 2003) 

CD 

CDf 

CLf 
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Ketika sudut pengganggu (α) divariasikan, hasil yang 

didapatkan ternyata adalah pada sudut 45°-60°, nilai CD yang 

terukur melebihi dari sebuah plain cylinder tanpa 

pengganggu, sedangkan koefisien yang berfluktuasi (CDf dan 

CLf) turun dengan cukup signifikan, yaitu sekitar 61% dan 

87% . Keefektifan dari variasi sidut ini dibuktikan dengan 

menggunakan teknik permukaan oil-film, untuk melihat 

reattachment aliran pada silinder sirkular utama. Hasilnya, 

pada sudut α=30°, aliran terseparasi di belakang benda 

pengganggu dan reattachment terjadi silinder sirkular utama 

pada sudut 𝜃 = ±52° dan kembali terseparasi secara Laminar 

pada sudut 𝜃 = ±87°. Untuk variasi sudut α=40°, boundary 

layer reattachment terjadi di sekitar  𝜃 = ±64° dan kembali 

terseparasi secara Laminar pada sudut 𝜃 = ±89°.  

 

Hasil nilai dari pressure coefficient juga ditampilkan pada 

variasi sudut pengganggu (α). Terdapat 3 variasi sudut dan 

data dari plain cylinder. Terlihat dua peak data pada  𝜃 =

±60° milik variasi α=30° dan pada  𝜃 = ±70° milik variasi 

α=40°. Peak ini terlihat karena terjadinya fenomena 

boundary layer reattachment dari aliran yang telah 

terseparasi dari benda pengganggu. Terlihat juga bahwa 

untuk α=30° dan α=40°, perubahan tekanan secara drastis 

yang dihasilkan lebih kecil daripada variasi yang lain, 

ditinjau dari nilai CP yang dihasilkan. Selain itu, Karman 

vortex yang dihasilakn oleh silinder sirkular utama juga lebih 

teredam pada variasi α=30° dan α=40°, ditinjau dari nilai CPf 

yang dihasilkan. 
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Gambar 2.8 Distribusi tekanan dan drag pada d=5mm  

(Alam, et al., 2003) 
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Gambar 2.9 Perubahan Strouhal number pada variasi sudut 

pengganggu (Alam, et al., 2003) 

Trend yang terlihat dari data bilangan Strouhal adalah 

berbanding terbalik dengan data pada koefisien drag, seiring 

dengan perubahan sudut pengganggu (α). Nilai maksimum 

dicapai pada sudut α=30° yang mengindikasikan bahwa sudut 

30° adalah sudut optimum dari peletakan silinder sirkular 

pengganggu dengan diameter 5mm, karena vortex yang 

terbentuk adalah yang paling lemah, sehingga dapat 

dikatakan fluid forces yang berpengaruh pada aliran menjadi 

lebih kecil, apabila dibandingkan dengan variasi lain, seperti 

yang disebutkan pada Gambar 2.12. Dengan tiga variasi 

diameter silinder sirkular 4mm, 5mm, dan 6mm, dengan gap 

0.4mm, hasil optimal yang didapatkan adalah pada α=30°. 
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2.2.2 Pengaruh Susunan Staggered terhadap Aliran 

yang Melintasi Silinder Sirkular 
 

Penelitian secara eksperimen tentang ketidakstabilan 

aerodinamis secara global dari dua buah silinder sirkular 

kembar yang disusun secara staggered pada tipe aliran cross 

flow dilakukan oleh (Alam, et al., 2013). Penelitian ini 

membahas tentang daerah-daerah yang mengalami 

mekanisme interaksi antaraliran yang disebabkan oleh 

silinder sirkular sebagai bluff body. Mekanisme interaksi 

antar aliran ini terjadi diakibatkan oleh interaksi antara 

beberapa komponen, yaitu: silinder, boundary layer, shear 

layer, vortex dan wake.  

 

 
Gambar 2.10 Susunan silinder dan definisi symbol  (Alam, 

et al., 2013) 

 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan low speed, 

closed circuit wind tunnel dengan dimensi tinggi 1.2m, lebar 

0.3m, dan panjang 2.5m. Peneliti menggunakan silinder 

dengan ukuran diameter sebesar 49mm yang terbuat dari 
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material kuningan. Kecepatan freestream flow diatur pada 

nilai 17 m/s sehingga bilangan Reynolds yang digunakan 

adalah 5.5 x 105, dengan ketidakseragaman aliran sebesar 

±0.2% (rms) dan intensitas turbulen longitudinal kurang dari 

0.5%. 

 

Pengukuran terhadap fluid forces dilakukan pada 

silinder sepanjang 0.92D ke arah span. Penelitian dilakukan 

dengan memvariasikan sudut antarpusat silinder (α) dan rasio 

jarak antarsilinder terhadap diameter silinder (T/D). Variasi 

α yang digunakan adalah pada 0°, 10°, 25°, 45°, 60°, 75°, 90°, 

105°, 120°, 135°, 155°, 170°, dan 180°. Sedangkan untuk 

variasi spacing ratio yang digunakan adalah T/D = 0.1, 0.2, 

0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.4, 2.7, 3.0, 

3.5, 4.0, 4.5 dan 5.0. Alat yang dipasang pada daerah mid-

span pada silinder digunakan untuk mengukur beberapa 

kombinasi dari fluid forces dan gaya yang diterima oleh 

penyokong batang silinder uji akibat vibrasi dari lingkungan 

sekitar.  

 

Visualisasi aliran dilakukan dengan menggunakan 

water channel dengan dimensi penampang 250mm x 350mm 

dan panjang 1.5m. Silinder yang digunakan identik dan 

berdiameter 20mm. Silinder dialiri air dengan nilai bilangan 

Reynolds aliran sebesar 350. Teknik gelembung hidrogen 

dengan menggunakan kawat platinum berdiameter 0.02 mm 

digunakan untuk memvisualisasikan aliran yang terjadi pada 

water channel. 
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Gambar 2.11 Peta kontur  (a) lift coefficient  (b) fluctuating 

lift coefficient  (Alam, et al., 2013) 
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Hasil koefisien lift secara time-averaged (CL) dan 

fluctuating (CLf) digambarkan dalam bentuk kontur warna 

pada Gambar 2.14. Pada keterangan skala, kisaran warna 

yang ditandai oleh tanda (*) mengindikasikan nilai dari single 

isolated cylinder. Perlu diingatkan juga bahwa silinder B 

berperan sebagai downstream cylinder pada |𝛼| < 90° dan 

sebagai upstream cyclinder pada |𝛼| > 90°. 

NIlai CL pada daerah downstream sangan sensitive 

terhadap perubahan rasio T/D dan sudut α, sementara pada 

daerah upstream menunjukkan nilai yang sama pada silinder 

tunggal kecuali pada |𝛼| = 135° − 180°, 𝑇 𝐷⁄ < 0.4 − 1.0 

dan |𝛼| = 90° − 135°, 𝑇 𝐷⁄ < 1.3 − 0.4. Nilai CL pada 

𝑇 𝐷⁄ < 0.5 sangat bervariasi terhadap perubahan α mulai dari 

0° sampai 360°. Nilai paling minimal ditunjukkan pada 𝐶𝐿 =
−1.03 pada 𝛼 = 155°, 𝑇 𝐷⁄ = 0.3 dan pada    𝐶𝐿 =
−1.15~ − 1.24 pada 𝛼 = 10°, 𝑇 𝐷⁄ = 0.8~1.1. 

 

Nilai CLf terlihat sangat rendah pada rasio jarak yang 

kecil, seperti yang dipaparkan pada Gambar 2.14 (b), 

misalnya pada daerah 𝑇 𝐷⁄ < 2 − 3 bergantung pada α, dan 

terlihat sangat tinggi pada 𝛼 = −35°~35°, 𝑇 𝐷⁄ > 2 − 3. 

Sehingga, interferensi aliran antarsilinder dapat memberikan 

efek positif terhadap pengurangan gaya-gaya yang 

berpengaruh terhadap aliran. Dapat pula disimpulkan bahwa 

hasil nilai dari CL dan CLf memiliki relasi yang kuat dengan 

perubahan rasio T/D dan sudut α. 

Interaksi dari beberapa komponen aliran yaitu 

silinder, boundary layer, shear layer, vortex dan wake inilah 

yang akan menimbulkan beberapa mekanisme interaksi 

aliran akibat susunan staggered, seperti yang dipetakan pada 

Gambar 2.15, yaitu: 
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1. Daerah tanpa interaksi    : b 

2. Daerah interaksi boundary layer - silinder : c 

3. Daerah interaksi shear layer/wake - silinder : d, e, f 

4. Daerah interaksi antar-shear layer  : g 

5. Daerah interaksi vortex - silinder   : h 

6. Daerah interaksi vortex - shear layer  : i 

7. Daerah interaksi antar-vortex   : j, k, l 

 

 

Gambar 2.12 Interaksi T/D dan α; SL=shear layer, 

BL=boundary layer  (Alam, et al., 2013)  
 

 

2.2.3 Perpindahan Panas dan Struktur Aliran yang 

Melintasi Silinder Sirkular 
 

Penelitian secara eksperimen untuk menginvestigasi 

karakteristik aliran dan perpindahan panas pada Tube Bundle 

yang disusun secara staggered dilakukan oleh (Buyruk, 
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1999). Pemberian jarak antartabung diatur dengan 

konfigurasi rasio jarak longitudinal (SL) dan rasio jarak 

transversal (ST). Rasio yang digunakan berturut-turut adalah 

1.5x1.5 dan 1.5x1.25. Aliran udara yang diberikan 

dipertahankan pada nilai bilangan Reynolds 4.8×104. 

Jumlah baris tabung yang digunakan adalah 7 baris, dengan 

jumlah total tabung sebanyak 31 tabung disusun secara 

vertikal di dalam wind tunnel. Tabung dipanaskan hingga 

mencapai kondisi thermal equilibrium selama wind tunnel 

dijalankan. Temperatur udara inlet terukur pada sekitar 20°C.  

 
Gambar 2.13 Susunan staggered dari Tube Bundle pada 

penelitian  (Buyruk, 1999) 
 

Distribusi bilangan Nusselt lokal di sekitar tabung 

pada baris pertama terlihat pada Gambar 2.18(a). Hasil yang 

ditampilkan terlihat bahwa distribusi bilangan Nusselt lokal 

yang didapat mirip dengan susunan tabung satu baris side-by-

side dengan blockage ratio B=0.668. Nilai minimal terlihat 

pada sudut 100 ̊ dan 140 ̊ seperti pada susunan single tube  

dan single row tubes akibat efek dari free shear layer. Lalu 

pada sisi belakang tabung, bilangan Nusselt kembali 
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meningkat karena efek dari tabung-tabung pada baris 

berikutnya dan sedikit efek dari jarak longitudinal. 

Turbulensi aliran meningkat setelah melintasi baris 

tabung pertama, sehingga bilangan Nusselt yang dihasilkan 

meningkat pada baris kedua. Peningkatan ini terus terjadi 

sampai dengan pada baris keempat. Namun pada baris 

kelima, distribusi bilangan Nusselt sedikit menurun 

dibandingkan dengan pada baris keempat. Lalu pada baris 

keenam dan ketujuh, distribusinya sedikit demi sedikit 

menurun namun cenderung stabil, sesuai dengan dasar 

penelitian yang disebutkan pada jurnal (Zukauskas, 1972) 

bahwa distribusi bilangan Nusselt akan turun dan semakin 

stabil setelah aliran melewati baris ketiga. 

Hasil yang dapat ditarik dari penelitian tersebut 

adalah meningkatnya distribusi rata-rata bilangan Nusselt 

ketika dimensi geometri susunan Tube Bundle semakin 

didekatkan, dalam penelitian ini adalah pengurangan rasio 

jarak transversal mulai dari 1.5 menjadi 1.25. Namun, 

penelitian memberikan informasi bahwa penelitian dengan 

dimensi geometri dan variasi lain perlu diteliti lebih lanjut 

karena disebutkan bahwa pengurangan rasio jarak 

longitudinal juga dapat meningkatkan nilai rata-rata bilangan 

Nusselt yang dihasilkan. 
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Gambar 2.14 Distribusi nilai bilangan Nusselt rata-rata tiap 

row (Buyruk, 1999) 
 

2.2.4  Karakteristik Aliran Melintasi Silinder Sirkular 

dengan Penambahan IDB (Inlet Disturbance Body)  

Penelitian dengan metode numerik dan eksperimen 

untuk mengetahui karakteristik aliran yang melintasi tiga 

silinder dengan susunan equilateral-triangular dengan 

penambahan body pengganggu bernama IDB dilakukan oleh 

(Riani, et al., 2015) pada sebuah wind tunnel dengan 

menggunakan bilangan Reynolds aliran senilai 2.2 x 104.  

Tiga buah silinder disusun pada Gambar 2.15 dengan jarak 

S/D=2. Hal yang menjadi fokusan pada penelitian ini adalah 

bagaimana karakteristik aliran pada bagian downstream 

silinder, khususnya pada bagian wake yang terbentuk. 
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Gambar 2.15  Domain simulasi aliran melintasi silinder 

dengan IDB oleh (Riani, et al., 2015) 

Dengan menambahkan IDB pada daerah upstream 

silinder, diteliti bagaimana pengaruh posisi sudut IDB 

terhadap gaya drag yang timbul pada aliran. Hal ini penting 

karena dengan adanya drag reduction pada aliran akan 

menimbulkan wake yang terbentuk semakin kecil. Hal ini 

juga menandakan bahwa pressure drop yang terjadi akibat 

friction loss pada aliran juga semakin kecil. Penurunan 

koefisien drag pada aliran disebabkan oleh penundaan 

separasi aliran dari kontur permukaan silinder dengan 

memanfaatkan fenomena flow reattachment dari aliran yang 

terseparasi dan mixed dengan shear layer yang berasal dari 

aliran yang terseparasi pada inlet disturbance body.  
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Tabel 2.3 Koefisien pressure drag pada variasi sudut IDB 

 

Hasil  yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah 

adanya penurunan gaya drag pada aliran dengan penambahan 

IDB pada posisi sudut 30°, dilihat dari koefisien drag pada 

silinder 1, 2, dan 3 pada variasi tersebut. Lalu, dengan adanya 

penambahan IDB pada sudut 40° dan 60° menyebabkan 

peningkatan drag pada aliran, apabila dibandingkan dengan 

susunan tanpa IDB. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian pada tugas akhir ini dilakukan secara 

numerik dengan menggunakan software Gambit 2.4.6 untuk 

proses pre-processing dan Fluent 16.2 untuk proses 

processing dan post-processing. Nantinya data akan 

digunakan untuk menganalisis fenomena aliran yang terjadi 

pada fluida yang melintasi Inlet Disturbance Body dan Bluff 

Body yang keduanya berbentuk silinder sirkular. 

Setelah tahapan pre-processing selesai dilakukan 

dengan menggunakan software Gambit 2.4.6, hasil meshing 

file yang diekspor dalam bentuk file (.msh) di-running 

menggunakan software CFD komersil yaitu Fluent 16.2 

dengan menentukan beberapa batasan  solver yang akan 

digunakan dari sisi fenomena dan fluida yang digunakan dan 

menentukan tingkat akurasi yang digunakan dan berapa lama 

waktu yang dibutuhkan Fluent mengiterasi proses aliran yang 

terjadi. Setelah tahap processing selesai, dilanjutkan dengan 

tahap post-processing dengan menampilkan hasil simulasi 

berupa kontur aliran dan grafik hasil kuantitatif yang 

didapatkan pada aliran di sekitar lima buah silinder sirkular 

yang disusun secara staggered. 

 

3.1 Pre-processing 

Tahap ini menggunakan software Gambit 2.4.6 untuk 

melakukan beberapa tahapan pre-processing sebagai berikut: 
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3.1.1 Geometri dan Pemodelan Simulasi 

Untuk menganalisis karakteristik aliran, dilakukan 

pemodelan dengan menyusun lima buah silinder sirkular 

dengan memberikan dua buah silinder pengganggu untuk 

setiap silinder utama yang disusun dengan jarak transversal 

dan jarak longitudinal tertentu, seperti yang digambarkan 

pada Gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3.1 Domain simulasi numerik  (a) Overall            

(b) detail IDB  

Keterangan: 

  D = 25mm 

  d = 4mm 

  g = 0.4mm 

b. 

a. 
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3.1.2 Meshing dan Kondisi Batas 

Pembuatan mesh (meshing) adalah proses pembagian 

model solid menjadi elemen-elemen kecil yang berfungsi 

sebagai wilayah untuk perhitungan dan iterasi dari sebuah 

simulasi. Hasil meshing tersebut juga harus didefinisikan dan 

diberikan beberapa parameter agar proses iterasi dapat 

berjalan sesuai kondisi yang diinginkan. 

Beberapa kondisi batas yang didefinisikan pada hasil 

meshing yaitu: 

a. Inlet : Velocity inlet 

b. Outlet : Outflow 

c. Upper wall : Wall 

d. Lower wall : Wall 

e. Main cylinder : Wall 

f. IDB : Wall 

g. Mesh  : Interior 

Geometri yang telah di-mesh dan diberikan beberapa 

kondisi batas selanjutnya di-export dalam bentuk file format 

(.msh), yang selanjutnya di-import ke dalam software CFD 

komersial dengan memberikan beberapa parameter simulasi. 

Simulasi 2D dilakukan dengan memvariasikan sudut bodi 

pengganggu pada bagian main cylinder upstream dan jarak 

longitudinal antar-cylinder row. 
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Gambar 3.2 Hasil meshing 2D untuk validasi  (a) Zoom-in  

(b) Overall 

 

3.2 Processing 

Langkah-langkah yang harus dilakukan pada software 

Fluent 16.2 pada tahap processing dijelaskan sebagai berikut: 

b. 

a. 
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3.2.1 Solver 

Pemodelan dilakukan dengan memilih Pressure-based 

type agar penyelesaian simulasi berdasarkan pada batasan 

masalah Incompressible flow. Transient digunakan karena 

terjadinya fenomena Vortex Shedding yang membentuk 

Wake yang selalu berubah terhadap waktu hingga 

membentuk Vortex dengan frekuensi tertentu. Pada 

Turbulence model, untuk Energy equation diaktifkan untuk 

mendapatkan beberapa property tambahan seperti Nusselt 

number, lalu pada Viscous model dipilih k-ω SST karena 

model ini mampu memprediksi fenomena separasi akibat 

terjadinya Adverse Pressure Gradient dengan lebih baik. 

3.2.2 Material 

Material yang digunakan pada aliran masuk yang 

melintasi silinder sirkular adalah udara (Air) dengan 

mengambil beberapa properties pada temperatur 300K 

(27 ̊C) yaitu densitas 1.1614 kg/m3, viskositas 1.846 x 10-5 

kg/m.s, specific heat 1.007 kJ/kg.K, konduktivitas 0.0263 

W/m.K, dan rasio specific heat 1.4. 

3.2.3 Boundary Condition 

Parameter yang dimasukkan pada tahap ini adalah pada 

inlet yaitu velocity inlet sebesar 14 m/s dengan Reynolds 

number yang digunakan pada penelitian sebesar 2.2 x 104 dan 

digunakan Intensitas Turbulensi sebesar 0.5% (dengan 

rujukan (Alam, et al., 2003) dan (Alam, et al., 2013)) dengan 

memasukkan diameter hidrolik sebesar 25mm. Karena 

Energy Equation pada solver diaktifkan maka diberikan 
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property termal pada silinder kondisi Constant Temperatur 

pada T1 = 400K dan IDB pada T2 = 300K. 

3.2.4 Solution Method 
 

Tahapan ini menggunakan Pressure-Velocity Coupling 

dengan skema SIMPLEC, Transient Formulation 

menggunakan Second Order Implicit dan Spatial 

Discretization menggunakan Second Order Upwind agar 

hasil memiliki akurasi yang lebih baik. 

3.2.5 Monitor 

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada menu Monitors 

ini adalah Residual untuk memantau konvergensi dari 

simulasi dan berapa flow time yang sudah dilewati selama 

simulasi. Selain itu, ditambahkan Lift Monitor yang berfungsi 

untuk mengetahui siklus dan frekuensi dari fenomena Vortex 

Shedding yang terjadi, serta untuk menghitung Strouhal 

number yang selanjutnya akan berguna untuk menentukan 

berapa Number of Time Steps yang dibutuhkan untuk 

simulasi. 

3.2.6 Solution Initialization 
 

Inisialisasi dilakukan dengan metode Standard 

Intialization dengan mengiterasi dimulai dari sisi Inlet, lalu 

diklik Initialize. 

3.2.7 Calculation 
 

Sebelum melakukan iterasi, diperlukan Time Step Size 

yang akan diterapkan karena analisis numerik dilakukan 

secara Transient. Dengan menggunakan diameter silinder 

sebesar 25mm dan jumlah iterasi tiap Time Step adalah 25, 
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sesuai nilai bilangan Reynolds 2.2 x 104, dapat digunakan 

nilai bilangan Strouhal tertinggi dengan penambahan IDB 

sebesar 0.35, seperti yang disebutkan pada penelitian (Riani, 

et al., 2015). 

𝑇𝑆𝑆 =
𝑡

𝐼𝑝𝑇𝑆
=

𝐷

𝑆𝑡 ∙ 𝑉∞
×

1

𝐼𝑝𝑇𝑆
=

0.025𝑚

0.35 ∙ 14 𝑚/𝑠
×

1

60
≈ 0.0001 𝑠 

 

Keterangan: 
 

𝐷  = diameter silinder 

𝑡 = periode 

𝑆𝑡 = bilangan Strouhal 

𝑇𝑆𝑆 = time step size 

𝑓  = frekuensi vortex shedding 

𝑉∞ = kecepatan aliran freestream 

𝐼𝑝𝑇𝑆 = iterations / time step 

 
3.3 Post-processing 

 

Post-processing merupakan tahapan untuk 

menampilkan hasil simulasi dan analisa terhadap hasil yamh 

diperoleh. Adapun data yang perlu diambil antara lain 

distribusi tekanan, koefisien drag, visualisasi aliran berupa 

pathline, contour plot, dan profil kecepatan dari lima silinder 

dengan penambahan dua slinder pengganggu. 

3.3.1 Number of Time Steps 
 

Penentuan number of time steps minimal yang harus 

digunakan ditentukan dari Lift Monitoring yang dilakukan 

pada kelima silinder utama. Flow time dihitung pada 

beberapa siklus di setiap variasi number of time steps, lalu 
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akan didapatkan koefisien Lift pada tiap variasi. Nilai 

minimal yang dipilih adalah ketika frekuensi dari koefisien 

Lift tidak berubah meskipun number of time steps bertambah. 
 

 

Gambar 3.3 Grafik Lift Monitoring tanpa IDB  

Hasil menunjukkan bahwa awal dari frekuensi Lift 

yang telah stabil berada di titik di sekitar flowtime sebesar 

0.045 s, maka Number of Time Step minimal yang harus 

digunakan adalah sekitar sebanyak 450. 

 

3.3.2 Grid Indpendency Test 

Tes ini dilakukan untuk membandingkan kerapatan 

meshing mulai dari yang renggang (coarse) hingga rapat 

(fine) yang hasil simulasinya akan dikomparasi dengan 

penelitian lainnya yang telah divalidasi. Dalam penelitian ini, 
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digunakan penelitian (Riani, et al., 2015) dengan mengambil 

Average Drag Coefficient (𝐶𝐷
̅̅̅̅ ) pada tube row pertama dari 

sisi inlet pada nilai 𝑅𝑒 = 2.2 ∙ 104. Adapun hasil GTI dari 

beberapa meshing ditampilkan pada Gambar 3.4. Sehingga, 

jenis meshing yang digunakan adalah meshing B dengan 

jumlah node sebanyak 112498. 

 

Gambar 3.4 Grid Indepencey Test dengan pengukuran CD 

3.4 Flowchart Penelitian 

Langkah-langkah yang harus dilakukan selama penelitian 

dijelaskan sebagai berikut: 
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Menggambar geometri dan membuat 

meshing menggunakan GAMBIT 

Mendefinisikan bidang batas pada GAMBIT 

Melakukan pengecekan mesh 

Penentuan kondisi batas solver dan 

material pada Fluent 

Numerical processing 

Time-step 

Calculation 

Iterasi konvergen pada 

10-5 (pada solver 2D 

 U-RANS 

B 

A 

A 
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Gambar 3.5 Flowchart penelitian 

 

3.5 Persamaan Bilangan Tak Berdimensi 
 

Dari hasil simulasi yang akan dilakukan, akan 

dilakukan pengolahan data dengan beberapa parameter 

berupa besaran-besaran tak berdimensi, yaitu koefisien 

tekanan (CP), koefisien drag (CD), bilangan Reynolds (Re), 

bilangan Strouhal (St), dan bilangan Nusselt (Nu). 

Pembahasan dan 

Kesimpulan 

Grid 

Independency Test 

Post-processing simulasi dan 

pengolahan data 

End 

B A 
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Bilangan Reynolds (Re) merupakan rasio antara gaya 

inersia akibat adanya kecepatan aliran dengan gaya viscous 

akibat adanya wall shear stress dari viskositas fluida. 

𝑅𝑒 =
𝜌 𝑉∞ 𝐷

𝜇
 

Koefisien Tekanan (CP) berasal dari rasio antara gaya 

tekan dengan gaya inersia. Gaya tekan dievaluasi dari selisih 

antara tekanan lokal dengan tekanan pada freestream flow. 

Sedangkan gaya inersia dievaluasi dari tekanan dinamis. 

𝐶𝑃 =
𝑃 − 𝑃∞

1
2  𝜌 𝑉∞

2
 

Koefisien drag (CD) adalah rasio antara gaya drag pada 

permukaan body tertentu dengan gaya dari tekanan dinamis 

aliran. Gaya drag dibagi menjadi dua, yaitu Pressure Drag 

yang diakibatkan oleh pengaruh tekanan aliran dan Friction 

Drag yang diakibatkan wall shear stress pada permukaan 

body silinder. 

𝐶𝐷 =
𝐹𝐷

1
2  𝜌 𝑉∞

2 𝐴𝑃

 

Khusus untuk kasus pada simulasi numerik 2D yang 

dilakukan peneliti, Luas Proyeksi (AP) sama dengan diameter 

silinder sirkular. Namun, apabila melakukan simulasi 

numerik 3D, luasan yang digunakan adalah perkalian antara 

diameter dan panjang silinder sirkular. 

 

…………………………………………... (3.1) 

………….……………………………… (3.2) 

………………………………...…… (3.3) 
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Bilangan Strouhal (St) adalah rasio antara gaya 

inersia akibat kondisi aliran yang tidak tunak (unsteady) 

dengan gaya inersia yang timbul akibat perubahan kecepatan 

aliran. 

𝑆𝑡 =
𝑓 𝐷

𝑉∞
 

Frekuensi vortex shedding (f) didapatkan dari grafik 

fluktuasi koefisien lift. Dengan mengetahui berapa waktu 

yang dibutuhkan untuk mencapai satu gelombang sinusoidal 

pada grafik, dapat dihitung periodenya dan didapatkan 

frekuensinya. 

 

Gambar 3.6 Satu periode gelombang fluktuasi CL 

 

…………………………………………….... (3.4) 
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Pada Gambar 3.6 telah diilustrasikan bahwa terdapat 5 

titik pengambilan data setelah Fluctuating Lift Coefficient 

stabil pada range tertentu. Data-data ini selanjutnya akan 

digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari Koefisien 

Tekanan dan Bilangan Nusselt. 

Bilangan Nusselt (Nu) merupakan rasio perpindahan 

panas antara konveksi dan konduksi pada permukaan body. 

Konduktivitas termal yang digunakan adalah konduktivitas 

fluida (kf), karena yang ditinjau adalah kemampuan 

perpindahan panas pada aliran fluida. 

𝑁𝑢 =
ℎ 𝐷

𝑘𝑓
 

 

3.6 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

(terlampir) 

 

 

 

 

 

 

.…………………………………………..... (3.5) 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

Beberapa hasil yang didapatkan dari simulasi numerik 

selanjutnya akan dibahas dengan menampilkan data berupa 

grafik, tabel, maupun tampilan kualitatif berupa kontur 

kecepatan beserta streamline aliran yang melintasi lima 

silinder yang tersusun secara staggered. Data yang diambil 

dari simulasi pada tahap processing dan post-processing 

adalah fluktuasi Gaya Angkat (Lift) untuk menghitung 

frekuensi dari vortex shedding dan nilai Strouhal number, 

koefisien tekanan (CP) di sekitar permukaan silinder, nilai 

Nusselt number rata-rata pada silinder dari tiap variasi, 

besarnya nilai koefisien hambat (CD) dari tiap variasi, profil 

kecepatan di daerah dekat outlet dari setiap variasi, serta 

besarnya Pressure Drop yang terjadi dari tiap variasi sudut 

IDB. 

 

Gambar 4.1 Lift Monitoring 
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Untuk pengambilan data yang digunakan dalam 

pembahasan, diambil sejumlah 15 data tiap variasi sudut IDB, 

di mana 15 data tersebut diambil berdasarkan jumlah tube 

row tiap variasi sebanyak 3 buah, dan setiap tube row diambil 

data sebanyak 5 kali berdasarkan metode Lift Monitoring 

secara transient seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.1. 

Data koefisien tekanan (CP) dan bilangan Strouhal diambil 

pada posisi 1-5 yang kemudian dirata-rata agar mendapatkan 

hasil yang dapat merepresentasikan seluruh posisi fluktuasi 

Lift. Kemudian data koefisien drag, bilangan Nusselt, 

velocity profile di dekat outlet, dan visualisasi aliran diambil 

pada posisi 4, yaitu saat tube row 1 mengalami Lift Force 

yang minimum. 

Pembahasan didahului dengan analisis distribusi 

koefisien tekanan pada setiap tube row dengan variasi tanpa 

penambahan IDB dan dengan menggunakan IDB pada sudut 

yang optimum dan tidak. Kelima silinder sirkular disusun 

dengan susunan staggered dengan (jarak transversal) 

ST/D=2, (jarak longitudinal) SL/D=1.5, dan gap sejauh 

0.4mm. Selanjutnya ditampilkan profil kecepatan pada 

daerah wake pada setiap variasi sudut IDB untuk mengetahui 

pada sudut IDB manakah yang optimum untuk menunda 

separasi aliran yang terjadi pada permukaan silinder sirkular. 

Kemudian ditampilkan penjelasan data kualitatif berupa 

analisis koefisien hambat, Strouhal number, Nusselt number, 

dan pressure drop yang terjadi pada aliran. Selanjutnya, 

ditampilkan velocity contour dengan streamline pada setiap 

variasi untuk menjelaskan bagaimana penambahan IDB 

berpengaruh terhadap pressure drop dan fenomena tertentu 

yang terjadi pada aliran. Terakhir, akan dibahas mengenai 
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komparasi penelitian dengan penelitian sebelumnya yang 

memiliki konfigurasi silinder yang mirip dan hasil akhir 

terhadap tujuan untuk mereduksi drag reduction dan pressure 

drop. 

4.1 Distribusi Koefisien Tekanan pada Lima Silinder 

Sirkular Staggered 
 

4.1.1 Distribusi Koefisien Tekanan Silinder pada Variasi 

Tanpa IDB 
 

 

Gambar 4.2 Distribusi CP silinder pada variasi tanpa IDB 
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Pada Gambar 4.1, untuk baris silinder pertama, setelah 

aliran melewati titik stagnasi pada posisi 𝜃 = 0°, aliran 

mengalami akselerasi akibat adanya favourable pressure dari 

tekanan stagnasi yang besar, ditandai dengan turunnya nilai 

koefisien tekanan hingga mencapai titik terendah pada sudut 

𝜃 = ±79° untuk daerah upperside dan 𝜃 = ±286° untuk 

daerah lowerside yang menandakan aliran telah mencapai 

kecepatan maksimumnya. Setelah melewati posisi ini, aliran 

mengalami deselerasi akibat adverse pressure sehingga 

kecepatan aliran semakin menurun, ditandai dengan 

peningkatan nilai koefisien tekanan. Sampai pada suatu 

posisi di mana momentum aliran sudah tidak dapat mengatasi 

efek adverse pressure dan shear stress dari permukaan 

silinder, sehingga terjadi separasi aliran yang ditandai dengan 

mulai stabilnya nilai koefisien tekanan dari aliran. Hal ini 

terjadi pada sudut 𝜃 = ±98° untuk upperside dan 𝜃 =

±269° untuk lowerside. Sedangkan untuk baris silinder 

kedua, setelah aliran mengalami stagnasi lalu dipercepat, 

aliran mencapai kecepatan maksimumnya pada sudut 𝜃 =

±53° untuk upperside dan 𝜃 = ±309° untuk lowerside. 

Kemudian aliran mengalami perlambatan dan terseparasi 

pada sudut 𝜃 = ±95° untuk upperside dan 𝜃 = ±267° untuk 

lowerside. Selain itu, untuk baris silinder ketiga, aliran 

mencapai kecepatan maksimumnya (ditandai dengan nilai 

koefisien tekanan yang aling rendah) pada posisi sudut 𝜃 =

±59° untuk daerah upperside dan 𝜃 = ±289° untuk daerah 

lowerside, yang kemudian aliran mengalami deselerasi dan 

akhirnya terseparasi pada 𝜃 = ±117° untuk daerah 

upperside dan 𝜃 = ±221° untuk daerah lowerside. 
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4.1.2 Distribusi Koefisien Tekanan Silinder pada Variasi 

Sudut IDB sebesar 30° 
 

 

Gambar 4.3 Distribusi CP silinder pada variasi sudut IDB 30° 

Karena telah dibahas sebelumnya bahwa variasi sudut 

IDB sebesar 30° merupakan sudut yang optimum untuk 

mereduksi pressure drop, maka terdapat fenomena khusus 

yang juga terjadi pada distribusi koefisien tekanan pada 

permukaan sislinder untuk variasi ini. Untuk baris silinder 

pertama, setelah aliran melewati titik stagnasi, aliran 

mengalami akselerasi akbiat adanya favourable pressure dari 

tekanan stagnasi yang besar dan ditandai dengan turunnya 

nilai koefisien tekanan secara drastic, hingga aliran mencapai 

kecepatan maksimumnya dan nilai koefisien tekanan 
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menyentuh nilai minimalnya pada sudut 𝜃 = ±38° untuk 

daerah upperside dan 𝜃 = ±323° untuk daerah lowerside. 

Lalu, aliran mulai mengalami perlambatan kecepatan karena 

adanya adverse pressure yang menghambat aliran hingga 

mengalami separasi aliran pada sudut 𝜃 = ±70° untuk 

daerah upperside dan 𝜃 = ±301° untuk daerah lowerside. 

Namun, karena aliran yang terseparasi tersebut bertemu 

dengan shear layer hasil separasi aliran pada IDB, maka 

aliran tersebut mengalami flow reattachment sehingga 

kembali ke permukaan dan sedikit mengalami percepatan lalu 

kembali diperlambat hingga aliran terseparasi pada sudut 𝜃 =

±98° untuk daerah upperside dan 𝜃 = ±257° untuk daerah 

lowerside. Untuk baris silinder kedua, aliran mulai 

mengalami percepatan setelah melewati titik stagnasi dan 

mencapai kecepatan maksimal pada posisi sudut 𝜃 = ±30° 

untuk daerah upperside dan 𝜃 = ±330° untuk daerah 

lowerside. Selanjutnya, karena adanya adverse pressure pada 

daerah ini, aliran mengalami perlambatan hingga terseparasi 

pada sudut 𝜃 = ±105° untuk daerah upperside dan 𝜃 =

±235° untuk daerah lowerside. Terakhir, pada baris silinder 

ketiga, ketika aliran mengalami percepatan dari titik stagnasi 

sampai kecepatan maksimalnya (ditandai dengan nilai 

minimal dari koefisien tekanan) pada sudut 𝜃 = ±34° untuk 

daerah upperside dan 𝜃 = ±333° untuk daerah lowerside. 

Fenomena flow reattachment juga terjadi pada row ini, di 

mana setelah aliran terseparasi pada sudut 𝜃 = ±56° pada 

daerah upperside dan 𝜃 = ±311° pada daerah lowerside, 

aliran kembali mengalami percepatan sebelum aliran kembali 

terseparasi pada sudut 𝜃 = ±138° pada daerah upperside dan 

𝜃 = ±258° pada daerah lowerside. 
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4.1.3 Distribusi Koefisien Tekanan Silinder pada Variasi 

Sudut IDB sebesar 60° 
 

 

Gambar 4.4 Distribusi CP silinder pada variasi sudut IDB 60° 

Gambar 4.4 menjelaskan distribusi koefisien tekanan 

pada 3 baris silinder untuk variasi IDB yang ditempatkan 

pada sudut 60°. Pada baris silinder pertama, titik stagnasi 

dimulai pada 0°. Aliran kemudian dipercepat karena 

memasuki daerah favourable pressure gradient karena 

pengaruh tekanan stagnasi. Namun, aliran mengalami 

perlambatan selama beberapa derajat karena adanya blockage 

effect akibat adanya penambahan IDB pada sudut 60°, yaitu 

sepanjang sudut 𝜃 = 45°~60° pada daerah upperside dan 

𝜃 = 330°~325° pada daerah lowerside. Lalu, aliran kembali 
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mengalami percepatan hingga mencapai kecepatan 

maksimalnya pada sudut 𝜃 = ±71° pada daerah upperside 

dan 𝜃 = ±308° pada daerah lowerside. Yang menjadi 

perbedaan antara variasi sudut 60° dan variasi 30° adalah 

tidak ditemukannya fenomena flow reattachment. Hal ini 

dikarenakan ketika aliran yang terseparasi dari IDB 

membentuk shear layer, aliran ini tidak mampu kembali 

attach ke permukaan silinder karena posisi separasi pada IDB 

yang jauh dari permukaan silinder, sehingga hasil separasi 

IDB justru menambah lebar daerah wake dan mempercepat 

separasi pada permukaan silinder karena adanya blockage 

effect. Setelah aliran mencapai kecepatan maksimum, aliran 

memasuki daerah adverse pressure gradient sehingga aliran 

mengalami deselerasi dan terseparasi pada sudut 𝜃 = ±78° 

pada daerah upperside dan 𝜃 = ±302° pada daerah 

lowerside. Tidak jauh berbeda dengan yang terjadi pada baris 

silinder pertama, pada baris silinder kedua juga mengalami 

blockage effect (setelah melewati titik stagnasi) pada sudut 

𝜃 = 34°~52° pada daerah upperside dan 𝜃 = 326°~309° 

pada daerah lowerside. Kemudian, aliran mengalami 

akselerasi sampai pada sudut 𝜃 = ±62° dan 𝜃 = 298°, dan 

mengalami deselerasi sampai akhirnya terseparasi pada sudut 

𝜃 = 69° dan 𝜃 = 292°. Kejadian yang berbeda terjadi pada 

baris silinder ketiga. Karena pengaruh wake yang disebabkan 

oleh silinder upstream, terutama baris silinder kedua. Titik 

stagnasi terjadi pada posisi 𝜃 = ±45°, kemudian aliran 

mengalami akselerasi hingga mencapai kecapatan maksimal 

pada posisi 𝜃 = ±62° dan 𝜃 = ±351°. Terakihir, aliran 

mengalami perlambatan hingga akhirnya terseparasi pada 

posisi 𝜃 = ±88° dan 𝜃 = ±326°. 
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4.2 Perbandingan Profil Kecepatan pada daerah Wake 

Silinder pada Beberapa Variasi Sudut IDB 

Dengan adanya penambahan inlet disturbance body 

(IDB) pada bagian upstream silinder tentu akan 

mempengaruhi pola aliran yang dihasilkan pada bagian 

outlet. Profil kecepatan dapat digunakan sebagai indikasi 

pada variasi sudut IDB manakah yang dapat memberikan 

penurunan pressure drop paling besar, atau dengan kata lain 

sudut IDB yang paling optimum. Dalam hal ini, profil 

kecepatan dievaluasi pada daerah di belakang susunan 

staggered silinder sirkular, tepatnya di dekat daerah outlet. 

Hasil distribusi profil kecepatan di daerah downstream 

susunan staggered silinder sirkular ditunjukkan pada Gambar 

4.5 untuk variasi tanpa penambahan IDB dan dengan IDB 

pada sudut 30 ̊ dan 60 ̊. Hasil distribusi profil kecepatan juga 

dapat dilihat pada Lampiran C untuk hasil yang menyeluruh. 

 

Gambar 4.5 Profil kecepatan terhadap variasi sudut IDB 

pada daerah di dekat outlet 
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Gambar 4.5 menunjukkan besarnya defisit momentum 

yang terjadi pada aliran. Hal ini ditandai dengan nilai u/Umax 

yang semakin rendah pada setiap variasi sudut IDB. Tiga 

variasi diambil untuk menunjukkan secara umum bagaimana 

trend variasi sudut IDB berpengaruh pada aliran. Hasil 

simulasi numerik menujukkan bahwa tanpa penambahan 

IDB, aliran mengalami defisit momentum sampai pada nilai 

0.45. Dengan adanya penambahan IDB, sudut IDB optimum 

terletak pada sudut 30 ̊ dengan nilai defisit momentum sekitar 

0.6. Angka ini jelas menunjukkan hasil yang lebih tinggi 

dibandingkan tanpa IDB, sehingga defisit momentum yang 

dialami aliran mengalami penurunan dan pressure drop yang 

terjadi pada variasi sudut IDB sebesar 30  ̊jelas lebih rendah. 

Berkebalikan dengan hasil yang ditunjukkan pada sudut 30 ̊, 

ketika sudut IDB ditingkatkan sampai pada sudut 60 ̊, defisit 

momentum justru mengalami kenaikan, yang menandakan 

bahwa pressure drop yang dialami aliran juga mengalami 

kenaikan. Hasil ini jelas tidak diharapkan karena justru akan 

merugikan aliran. 

4.3 Perbandingan Koefisien Drag pada Beberapa Variasi 

Sudut IDB 

Pada penelitian ini, dihitung juga nilai koefisien drag 

yang dihasilkan melalui simulasi numerik untuk mengetahui 

pada sudut IDB manakah yang mampu menghasilkan 

koefisien drag terkecil, dengan kata lain mampu mereduksi 

gaya drag yang dialami aliran pada permukaan silinder 

sirkular dibandingkan dengan tanpa penambahan IDB. 

Menggunakan aliran dengan bilangan Reynolds 2.2 x 104, 

berikut adalah hasil simulasi dari setiap variasi sudut IDB: 
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Tabel 4.1 Nilai koefisien drag pada beberapa variasi sudut IDB 

No. Variasi 
CD 

CD,avg ΔCD,avg 
row1 row2 row3 

1 no IDB 1.409 0.740 0.058 0.736 0.00% 

2 20 deg 0.972 0.314 0.727 0.671 -8.78% 

3 30 deg 0.990 0.080 0.782 0.617 -16.10% 

4 40 deg 1.183 0.996 0.359 0.846 15.02% 

5 50 deg 1.494 1.618 0.031 1.048 42.49% 

6 60 deg 1.794 2.381 0.232 1.469 99.71% 
 

Dari semua data pada Tabel 4.1 tersebut, hasil 

menunjukkan bahwa nilai koefisien drag terkecil dihasilkan 

oleh penambahan IDB dengan sudut 30 ̊, terlihat dari nilai 

CD,avg atau nilai koefisien drag rata-rata yang dimiliki oleh 

susunan silinder sirkular yang bernilai paling rendah, yaitu 

0.617. Nilai ini jelas lebih rendah apabila dibandingkan 

dengan susunan silinder sirkular tanpa penambahan IDB 

yang memiliki nilai CD,avg sebesar 0.736. Namun, dengan 

adanya penambahan IDB tidak selalu akan mengurangi gaya 

drag yang dialami sistem. Pada variasi sudut IDB 40 ̊, 50 ̊, 

dan 60 ̊, nilai CD,avg yang dihasilkan justru lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan sistem tanpa penambahan IDB. Hasil 

ini mirip dengan hasil yang didapatkan pada penelitian 

terdahulu yaitu (Riani, et al., 2015). Variasi sudut IDB pada 

30 ̊ menghasilkan koefisien drag yang paling kecil, meskipun 

dengan hasil yang berbeda karena susunan silinder sirkular 

yang digunakan pun berbeda. (Riani, et al., 2015) 

menggunakan susunan equilateral triangular dengan jumlah 

silinder sirkular sebanyak 3 buah dan disusun dalam 2 tube 

row. Hasil yang didapatkan oleh (Riani, et al., 2015) telah 

dibuktikan dengan menggunakan metode simulasi numerik 
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maupun melalui eksperimen. Begitu pula pada variasi sudut 

60 ̊ yang menghasilkan koefisien drag yang paling besar. Hal 

ini membuktikan bahwa dengan adanya penambahan IDB 

yang diletakkan pada bagian upstream silinder utama pada 

sudut tertentu mampu mengurangi efek dari gaya drag yang 

dialami silinder utama. Namun, apabila IDB diletakkan pada 

pada sudut yang semakin besar (semakin ke belakang) justru 

mengakibatkan gaya drag yang semakin besar, karena shear 

layer yang dihasilkan dari separasi pada IDB tidak 

mengalami reattachment pada permukaan silinder utama 

(dengan kata lain separasi justru terjadi lebih awal) sehingga 

wake yang terjadi pada daerah downstream silinder utama 

akan menjadi lebih lebar. Hal ini akan berkaitan dengan 

meningkatnya pressure drop yang dialami aliran. Persentase 

penurunan nilai CD,avg dihitung dengan persamaan sebagai 

berikut: 

∆𝐶𝐷,𝑎𝑣𝑔 =
𝐶𝐷,𝑎𝑣𝑔  (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠𝑖) − 𝐶𝐷,𝑎𝑣𝑔 (𝑛𝑜 𝐼𝐷𝐵)

𝐶𝐷,𝑎𝑣𝑔 (𝑛𝑜 𝐼𝐷𝐵)
  ……………  (4.1) 

Berikut adalah grafik yang menjelaskan perubahan 

nilai koefisien drag terhadap beberapa variasi sudut IDB 

yang diberikan pada susunan silinder sirkular beserta nilai 

rata-ratanya. 
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Gambar 4.6 Grafik nilai koefisien drag terhadap variasi 

sudut IDB 

Dengan melihat dari nilai koefisien drag pada tiap row 

maupun rata-ratanya, dengan adanya penambahan IDB pada 

sudut 30° dapat menurunkan drag yang dialami aliran selama 

melintasi permukaan silinder sirkular utama, sehingga akan 

berefek pada penurunan pressure drop yang terjadi pada 

aliran. Dengan membandingkan antara susunan silinder 

sirkular tanpa IDB dan dengan IDB pada sudut 30°, nilai 

koefisien pada tiap row dapat digunakan untuk 

merepresentasikan letak separasi aliran pada permukaan 

silinder dengan melihat visualisasi aliran, seperti yang 

ditampilkan pada Gambar 4.7.
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Gambar 4.7 Visualisasi aliran sistem tanpa IDB (a,b,c) dan dengan IDB sudut 30° (d,e,f)
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Pada row 1, sistem tanpa IDB pada Gambar 4.7(a) 

memiliki nilai CD sebesar 1.409 dan sistem dengan IDB sudut 

30° pada Gambar 4.7(d) memiliki nilai CD sebesar 0.99. Hal 

ini menandakan bahwa separasi aliran menjadi lebih tertunda 

dengan adanya IDB, sehingga wake yang terbentuk menjadi 

lebih kecil. Terlihat pada bagian lowerside silinder dengan 

IDB, separasi terjadi pada sudut lebih dari 90. Meskipun titik 

separasi pada bagian upperside kedua sistem hampir sama. 

Pada row 2, sistem tanpa IDB pada Gambar 4.7(b) 

memiliki nilai CD sebesar 0.74 dan sistem dengan IDB sudut 

30° pada Gambar 4.7(e) memiliki nilai CD sebesar 0.08. 

Dengan nilai CD yang lebih besar, aliran pada sistem tanpa 

IDB mengalami separasi pada posisi sudut kurang dari 90°, 

sehingga wake yang terbentuk menjadi lebih besar. 

Sedangkan pada sistem dengan IDB sudut 30°, meski aliran 

terseparasi pada sudut kurang dari 90°, aliran ini mampu 

berinteraksi dengan shear layer yang terseparasi dari 

permukaan IDB hingga mengalami reattachment dan 

mengalir kembali pada permukaan silinder sebelum kembali 

terseparasi. Dengan tertundanya separasi aliran, wake yang 

terbentuk lebih kecil dan koefisien drag juga lebih kecil. 

Pada row 3, sistem tanpa IDB pada Gambar 4.7(c) 

memiliki nilai CD sebesar 0.058 dan sistem dengan IDB sudut 

30° pada Gambar 4.7(f) memiliki nilai CD sebesar 0.782. 

Sistem tanpa IDB memiliki nilai CD yang rendah karena 

aliran di sekitar permukaan silinder beberapa kali mengalami 

reattach, sedangkan dengan IDB sudut 30°, aliran terseparasi 

setelah melewati celah antara permukaan IDB dan 

permukaan silinder. 
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4.4 Perbandingan Bilangan Strouhal pada Beberapa 

Variasi Sudut IDB 

Analisa yang dilakukan pada sebuah aliran unsteady 

yang melintasi sebuah bluff body, dalam hal ini adalah 

silinder sirkular sebagai Heat Exchanger, adalah fenomena 

vortex shedding yang terjadi pada daerah downstream 

silinder. Wake yang terbentuk akibat separasi aliran akan 

berubah-ubah silih berganti bergantung pada shear layer 

yang terbentuk terhadap waktu. Karena perubahan daerah 

wake akibat shear layer dari sisi upper dan lower ini lah yang 

akan mengakibatkan fluktuasi gaya angkat (Lift) dengan 

frekuensi tertentu. Frekuensi-frekuensi inilah yang akan 

diukur guna memperhitungkan berapa nilai bilangan Strouhal 

yang dihasilkan oleh tiap silinder akibat fenomena vortex 

shedding. 

 

Gambar 4.8 Fluktuasi gaya lift pada silinder akibat vortex 

shedding 

Setelah memonitor saat proses iterasi dan mengesktrak 

data fluktuasi gaya Lift pada simulasi numerik, frekuensi 

akan vortex shedding dapat dihitung. Berikut adalah beberapa 
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nilai bilangan Strouhal yang dievaluasi pada tiap row tube 

dari beberapa silinder sirkular yang disusun secara staggered: 

Tabel 4.2 Nilai bilangan Strouhal pada beberapa variasi IDB 

No. Variasi 
Strouhal number 

St avg 
row 1 row 2 row 3 

1 no IDB 0.283 0.319 0.288 0.297 

2 20 deg 0.343 0.337 0.337 0.339 

3 30 deg 0.380 0.388 0.380 0.383 

4 40 deg 0.095 0.093 0.093 0.094 

5 50 deg 0.087 0.085 0.083 0.085 

6 60 deg 0.085 0.085 0.087 0.086 
 

Hasil yang didapatkan pada Tabel 4.2 menunjukkan 

bahwa nilai bilangan Strouhal yang terbesar dihasilkan pada 

variasi sudut IDB sebesar 30 ̊, dilihat dari bilangan Strouhal 

pada tiap tube row maupun nilai rata-rata bilangan Strouhal 

yaitu senilai 0.383. Hasil dari nilai rata-rata bilangan Strouhal 

pada variasi ini terlihat lebih tinggi apabila dibandingkan 

dengan susunan silinder sirkular tanpa penambahan IDB 

dengan nilai 0.297. Fenomena ini telah diteliti sebelumnya 

pada penelitian (Alam, et al., 2003). Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa reduksi gaya drag yang 

semakin besar akan menghasilkan nilai bilangan Strouhal 

yang semakin besar pula. (Alam, et al., 2003) menjelaskan 

permasalahan ke dalam grafik yang menunjukkan pengaruh 

beberapa variasi sudut IDB terhadap koefisien tekanan (CP), 

koefisien drag (CD), dan nilai bilangan Strouhal. Hasilnya 

adalah penggunaan sudut IDB sebesar 30 ̊ yang memberikan 

hasil paling optimum. 
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Hal ini berkaitan dengan penundaan separasi aliran 

pada permukaan silinder sirkular yang mengakibatkan lebar 

dari shear layer akibat separation loss pada silinder yang 

terbentuk akan semakin sempit dan daerah wake yang 

terbentuk akan semakin sempit pula. Hal ini akan berefek 

pada peningkatan frekuensi vortex shedding dan nilai 

bilangan Strouhal. 

4.4 Perbandingan Bilangan Nusselt pada Beberapa 

Variasi Sudut IDB 

Sebelum memasuki pembahasannya, dilakukan sebuah 

pengecekan meshing yang telah dibuat. Cara yang digunakan 

adalah dengan mensimulasikan model yang digunakan dalam 

kasus, lalu dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu 

yang memiliki model kasus yang hampir sama. Kasus yang 

digunakan adalah susunan silinder sirkular staggered yang 

menggunakan media fluida udara sebagai media perpindahan 

panas pada (Kristianto, 2013). 

 

Gambar 4.9 Bilangan Nusselt rata-rata pada variasi bilangan 

Reynolds 
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Berbeda dengan kasus yang diteliti pada buku ini, 

(Kristianto, 2013) melakukan simulasi pada kasus heating 

system dengan udara. Staggered circular cylinders 

berdiameter 20.5mm disusun pada 4 tube rows dengan jarak 

longitudinal SL/D=2 dan jarak transversal ST/D=2. Udara 

inlet dikondisikan pada tekanan atmosfer dan temperatur 

yang digunakan adalah 347.14K pada inlet dan 310.5K pada 

tube wall. Kasus yang dibandingkan adalah tanpa adanya 

winglet vortex generator dan tanpa penggunaan Convergence 

Promoter (CP). 

 

Gambar 4.10 Domain simulasi pada penelitian (Kristianto, 2013) 

Dengan menggunakan boundary condition yang sama, 

aliran divariasikan dengan bilangan Reynolds yang berbeda, 

sehingga didapatkan hasil bilangan Nusselt sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Perbandingan hasil bilangan Nusselt rata-rata pada 

variasi bilangan Reynolds 
 

Re 
Nuavg 

Kristianto, 2013 Ryanto, 2017 

3000 42.552 43.323 

4000 47.845 48.153 

5000 51.625 53.131 
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Hasil yang didapatkan pada bilangan Reynolds yang 

berbeda menunjukkan bahwa ada sedikit perbedaan nilai 

bilangan Nusselt rata-rata dibandingkan dengan (Kristianto, 

2013). Nilai yang lebih tinggi tersebut diakibatkan adanya 

perbedaan jarak longitudinal dari susunan staggered yang 

digunakan, di mana rasio yang digunakan adalah SL/D=1.5. 

Nilai bilangan Nusselt yang lebih tinggi karena semakin 

rapatnya jarak antarsilinder. Fenomena pengaruh ini telah 

diteliti oleh (Khan, et al., 2006). Semakin rapat jarak 

longitudinal (SL/D) yang digunakan antarsilinder memiliki 

pengaruh pada bilangan Nusselt yang semakin tinggi. 

Tabel 4.4 Bilangan Nusselt tiap row pada variasi sudut IDB 

Variasi sudut 

IDB (α) 

Bilangan Nusselt 

row 1 row 2 row 3 rata-rata 

tanpa 118.32 93.01 144.43 118.59 

20 120.20 122.98 117.94 120.37 

30 118.80 124.21 132.16 125.06 

40 109.24 114.63 120.24 114.71 

50 109.75 125.56 107.10 114.13 

60 111.65 129.92 98.67 113.41 

Sebelumnya telah disebutkan bahwa dari beberapa 

aspek, variasi sudut IDB sebesar 30 ̊ memberikan hasil yang 

paling optimum dalam mereduksi gaya drag maupun 

pressure drop akibat separation loss. Begitu juga pada 

peninjauan pada aspek bilangan Nusselt menunjukkan bahwa 

sudut 30 ̊ merupakan variasi yang mempunya bilangan 

Nusselt yang paling tinggi, dan memiliki nilai yang lebih 
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tinggi daripada variasi tanpa adanya penambahan IDB pada 

sisi upstream silinder. Variasi sudut IDB sebesar 20 ̊ 

memberikan hasil bilangan Nusselt maksimum kedua, yang 

selanjutnya hal ini akan berpengaruh pada koefisien konveksi 

dan besarnya panas yang dapat ditransfer dari aliran tersebut. 

Tetapi, untuk variasi sudut IDB sebesar 40 ̊, 50 ̊, dan 

60 ̊ menunjukkan nilai yang lebih rendah daripada sistem 

yang tidak menggunakan IDB. Hal ini sejalan dengan hasil 

yang ditunjukkan pada aspek koefisien drag dan bilangan 

Strouhal bahwa variasi-variasi ini justru memberikan hasil 

yang lebih buruk. Fenomena ini dikarena ketika daerah wake 

yang terbentuk lebih besar, maka daerah mengalami 

kecepatan sangat rendah menjadi lebih banyak sehingga 

apabila seluruh nilai bilangan Nusselt pada permukaan 

silinder dirata-rata nilainya, maka akan memberikan nilai 

yang rendah. Sebaliknya apabila terjadi fenomena flow 

reattachment terjadi pada permukaan silinder yang berasal 

dari aliran hasil separasi dari IDB, maka aliran dari shear 

layer ini akan meningkatkan momentum aliran di permukaan 

silinder sehingga lebih mampu mengatasi shear stress 

permukaan silinder dan adverse pressure gradient sehingga 

fenomena separasi akan tertunda. Efeknya adalah ketika 

momentum aliran menjadi lebih kuat, maka bilangan 

Reynolds lokal pada aliran meningkat dan bilangan Nusselt 

lokal pun akan meningkat, sehingga bilangan Nusselt rata-

rata silinder akan meningkat pula dan panas yang dapat 

ditransfer dari aliran pun akan meningkat. 
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Gambar 4.11 Kontur temperatur pada sistem (a) tanpa IDB 

(b) IDB 30° (c) IDB 60° 

Gambar 4.11 menjelaskan bagaimana perbedaan kontur 

temperatur yang terjadi pada aliran yang tidak diberikan IDB 

dan sistem dengan IDB pada sudut 30°. Distribusi temperatur 

di sekitar permukaan silinder utama juga perlu didukung 

dengan data profil distribusi nilai bilangan Nusselt di setiap 

row permukaan silinder dari kedua sistem, seperti yang 

ditampilkan pada Gambar 4.13. 

Kontur temperatur aliran ditampilkan dengan 

memberikan range temperatur mulai dari 300K (temperatur 

inlet) sampai dengan 400K (temperatur permukaan silinder 

utama). Sehingga jelas sistem merupakan sebuah jajaran heat 

exchanger yang berfungsi untuk cooling. 

c. 
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Gambar 4.12 Profil distribusi bilangan Nusselt pada sistem 

(a) tanpa IDB (b) IDB 30° (c) IDB 60° 

Terlihat bahwa pada kedua variasi sudut tersebut 

(sistem tanpa IDB dan dengan IDB sudut 30°), pada daerah 

di sekitar titik separasi memiliki nilai Nusselt yang minimal, 

dibuktikan dengan kontur temperatur yang menunjukkan 

bagian warna merah yang lebih lebar daripada daerah 

upstream di depannya. Sebelumnya dikatakan bahwa 

pemberian IDB pada sudut 30° juga memberikan nilai 

Nusselt yang paling baik dibandingkan dengan semua variasi 

sudut IDB maupun tanpa IDB. Terlihat pada Gambar 4.12(b) 

secara rata-rata terlihat nilai bilangan Nusselt yang lebih 

tinggi apabila dibandingkan dengan Gambar 4.12(a). Nilai 

yang paling mencolok terlihat pada daerah sekitar sudut 30°, 

nilai bilangan Nusselt sangat tinggi karena adanya 

penyempitan luas penampang akibat gap antara permukaan 
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silinder utama dan IDB, sehingga kecepatan aliran bertambah 

dan nilai bilangan Nusselt juga ikut naik. Pada Gambar 

4.12(c) juga memiliki nilai bilangan Nusselt yang tinggi pada 

daerah gap, namun variasi sudut IB 60° tetap memiliki nilai 

rata-rata bilangan Nusselt yang lebih rendah dibandingkan 

dengan sistem tanpa IDB. 

4.5  Perbandingan Trend Koefisien Drag, Bilangan 

Strouhal, dan Pressure Drop 
 

Pada sub-bab sebelumnya, telah didapatkan melalui 

data koefisien drag dan bilangan Strouhal bahwa apabila 

dibandingkan dengan tanpa adanya penambahan Inlet 

Disturbance Body atau IDB, dengan menambahkan IDB pada 

sudut 20° dan 30° akan memberikan penurunan Drag Force 

pada aliran dan peningkatan frekuensi Vortex Shedding yang 

berakibat pada peningkatan nilai bilangan Strouhal.  

 

Gambar 4.13 Trend pengaruh sudut IDB terhadap beberapa 

parameter dan pressure drop 

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

20 30 40 50 60

St
 a

vg
/S

t 0
av

g

C
d

 a
vg

/C
d

0
av

g

variasi sudut IDB (α)

Cd avg/Cdo avg St avg/Sto avg



71 
 

 
 

Hal ini menjelaskan bahwa terjadi penundaan separasi 

aliran pada permukaan silinder sehingga daerah wake yang 

terbentuk akan semakin kecil. Namun, apabila IDB berikan 

pada sudut yang lebih besar dari 30° (dalam penelitian pada 

sudut 40°, 50°, dan 60°), hal yang sebaliknya justru terjadi. 

Fenomena ini selanjutnya akan dijelaskan pada sub-bab yang 

menerangkan efek pemberian IDB terhadap karakteristik 

aliran saat melintasi susunan silinder sirkular staggered. 

Melalui simulasi, nilai pressure drop pada aliran yang 

telah dievaluasi menunjukkan hasil yang sesuai dengan 

hipotesis. Bahwa ketika wake yang terbentuk semakin kecil, 

maka pressure drop yang terjadi akibat separation loss pun 

akan semakin kecil. Hal ini juga telah dijelaskan pada 

penelitian yang dilakukan (Riani, et al., 2015). Secara 

spesifik, disebutkan pula oleh (Tsutsui, et al., 2002) bahwa 

ketika lebar dari shear layer yang terbentuk dari upperside 

dan lowerside silinder semakin sempit dapat diindikasikan 

dengan terjadinya penurunan drag force dan peningkatan 

nilai bilangan Strouhal. 

 

4.6  Perbandingan Tiap Tube Row pada Beberapa Variasi 

Sudut IDB 

Pada bagian ini akan ditampilkan visualisasi aliran 

berupa velocity contour dengan streamline aliran yang 

menjelaskan karakteristik aliran yang melintasi susunan 

silinder sirkular dan inlet disturbance body (IDB). 
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Gambar 4.14 Kontur kecepatan (m/s) & streamline aliran 

melintasi susunan silinder sirkular, (a) tanpa IDB,             

(b) sudut 30°, (c) sudut 60° 

Selain pada Gambar 4.14, data kualitatif berupa 

velocity contour dengan streamline aliran juga ditampilkan 

secara lengkap pada Lampiran D. Secara umum, untuk variasi 

tanpa IDB, sudut 20°, dan sudut 30°, posisi stagnasi aliran 

berada pada sudut 0°, namun pada variasi sudut IDB sebesar 

40°, 50°, dan 60°, posisi stagnasi yang dialami aliran tidak 

selalu terjadi pada sudut 0°, terutama pada baris silinder ke-3 

karena pengaruh wake yang terbentuk dari slinder-silinder 

c. 
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yang berada di depannya. Fenomena-fenomena utama yang 

diamati pada Gambar 4.14 ditunjukkan oleh titik 1 yang 

merupakan stagnasi aliran, titik 2 yaitu terjadinya flow 

reattachment, dan titik 3 adalah flow separation akibat 

ketidakmampuan aliran melawan adverse pressure gradient 

(APG) sehingga terbentuk daerah wake pada downstream 

silinder. 

Gambar 4.14 (a) menunjukkan kontur kecepatan dan 

streamline aliran yang melintasi susunan silinder sirkular 

staggered tanpa adanya penambahan IDB. Pada baris silinder 

ke-1, titik stagnasi sedikit berbeda dengan baris silinder ke-2 

dan ke-3 yang terjadi tepat pada sudut 0°. Setelah mengalami 

stagnasi pada posisi yang ditunjukkan dengan angka 1, aliran 

akan mengalami akselerasi pada daerah favourable pressure 

gradient karena tekanan statis yang besar dan mengalir 

mengikuti kontur body silinder hingga akhirnya mengalami 

deselerasi dan terseparasi dari permukaan kontur silinder 

karena tidak mampu melawan efek adverse pressure 

gradient, yang ditunjukkan oleh angka 2. 

Pada pembahasan di sub-bab sebelumnya, telah 

diketahui bahwa nilai pressure drop akan turun dengan 

penambahan Inlet Disturbance Body (IDB) dengan sudut 

optimum sebesar 30°. Gambar 4.14 (b) menunjukkan 

visualisasi aliran pada variasi tersebut. Setelah aliran 

mengalami stagnasi pada posisi 1 dan akan terseparasi dari 

permukaan silinder, terjadi sebuah fenomena yaitu 

separation bubble yang diakibatkan bertemunya aliran yang 

terseparasi dari permukaan silinder dengan shear layer hasil 
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separasi aliran pada IDB sehingga aliran tadi mengalami 

reattachment pada posisi 2 dan berputar membentuk vortex 

berukuran kecil. Selanjutnya, lapisan aliran yang berada di 

atasnya juga  mengalami reattachment dan kembali mengalir 

mengikuti kontur permukaan silinder. Karena aliran tadi 

bertemu dengan shear layer dari IDB, terjadi sebuah transfer 

energi yang mengakibatkan akselerasi aliran yang mengalami 

reattachment. Maka, apabila pada daerah separation bubble 

yang awalnya adalah adverse pressure gradient akan berubah 

kembali menjadi favourable pressure gradient. Akselerasi 

aliran ini juga akan mengakibatkan penurunan kembali nilai 

koefisien tekanan sebelum akhirnya stabil karena aliran telah 

terseparasi pada posisi 3. Karena adanya flow reattachment 

inilah yang mengakibatkan separasi aliran menjadi tertunda 

sehingga daerah wake yang terbentuk menjadi lebih kecil dan 

pressure drop akibat separation loss juga semakin rendah. 

Setelah IDB berada sudut 30°, apabila IDB digeser 

dengan menambahkan sudutnya, diketahui bahwa yang 

terjadi adalah justru semakin besarnya pressure drop yang 

terjadi. Ditandai dengan semakin rendahnya nilai bilangan 

Strouhal dan semakin tingginya nilai koefisien drag rata-rata 

yang terjadi pada aliran di sekitar permukaan silinder. 

Hal ini juga dapat dilihat pada Gambar 4.14 (c) yang 

menunjukkan kontur kecepatan dan streamline aliran dari 

variasi ini. Pada variasi sudut IDB sebesar 60°, posisi titik 

stagnasi pada baris silinder ke-1 dan ke-2 yang terbentuk 

masih sama seperti variasi sudut IDB lainnya. Namun, posisi 

titik stagnasi pada baris silinder ke-3 yang terbentuk sangat 
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berbeda dengan yang terjadi pada silinder upstream 

diakibatkan pengaruh wake yang dibentuk oleh silinder 

upstream. Wake yang terbentuk dari silinder upstream 

menjadi sangat besar diakibatkan posisi sudut IDB yang 

terlalu besar sehingga shear layer yang terbentuk dari 

separasi aliran yang terjadi pada IDB  tidak mampu 

mengalami reattachment pada permukaan silinder. Shear 

layer ini lalu membentuk daerah wake yang terus 

berkembang sampai pada daerah wake yang terbentuk dari 

separasi aliran pada permukaan silinder. Terbentuknya 

daerah wake yang besar ini juga dibuktikkan dengan nilai 

koefisien drag pada silinder upstream yang lebih besar 

apabila dibandingkan dengan variasi lainnya. 

Kemudian akan ditampilkan distribusi koefisien 

tekanan pada tiap tube row pada beberapa variasi sudut IDB, 

yaitu tanpa penambahan IDB, sudut 30°, dan sudut 60° untuk 

menjelaskan trend dari fenomena yang terjadi pada aliran 

melintasi susunan silinder sirkular staggered yang diberi 

penambahan IDB pada daerah upstream silinder. 

 

4.6.1 Perbandingan Koefisien Tekanan dan Fenomena 

Aliran pada Tube Row Pertama 

Pada baris silinder pertama, apabila dibandingkan 

dengan variasi tanpa adanya penambahan IDB, terlihat bahwa 

penggunaan IDB pada sudut 30° memberikan lebar wake 

yang hampi sama. Namun, saat digunakan IDB pada sudut 

60°, lebar wake yang terbentuk akibat separasi aliran justru 

bertambah besar. 
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Gambar 4.15 Distribusi koefisien tekanan pada baris silinder 

pertama 

Apabila diperhatikan pada Gambar 4.15 pada daerah 

sudut sebelum posisi penempatan IDB, terlihat bahwa setelah 

melewati posisi stagnasi, akselerasi yang dialami aliran tidak 

sebesar dengan aliran yang melintasi kontur silinder tanpa 

penambahan IDB. Hal ini dikarenakan adanya blcokage effect 

yang tampak pada visualisasi aliran yang ditampilkan  pada 

Gambar 4.15 (b) dan (c). Pada saat aliran akan melewati gap 

atau celah antara IDB dan silinder, terdapat kontur berwarna 

biru dan streamline yang sedikit naik dari kontur permukaan 

silinder. Hal ini juga ditampilkan pada Gambar 4.15 dengan 
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adanya sedikit kenaikan nilai CP pada variasi sudut 60° sesaat 

setelah aliran mengalami akselerasi, sebelum akhirnya aliran 

mengalami akselerasi lagi sampai mencapai kecepatan 

maksimumnya. Apabila diamati pada Lampiran B, fenomena 

blockage effect ini sedikit terlihat pada sudut 20° dan 30°, 

ditandai dengan laju akselerasi aliran yang lebih rendah saat 

akan melewati gap, lalu terlihat semakin jelas seriring dengan 

penambahan nilai sudut IDB, terutama pada sudut 60°. Hal 

ini yang menyebabkan separasi lebih cepat terjadi dengan 

adanya penambahan IDB. Namun, pada variasi sudut IDB 

sebesar 30°, aliran yang telah terseparasi tersebut berinteraksi 

dengan shear layer hasil seperasi aliran dari IDB, sehingga 

aliran mengalami reattachment dan kembali mengalir 

melintasi kontur permukaan silinder. Fenomena ini lah yang 

menjelaskan mengapa pada Gambar 4.6, nilai koefisien drag 

(CD) pada baris silinder pertama untuk sudut 30° lebih rendah 

dibanding tanpa IDB. Sedangkan fenomena ini tidak terjadi 

pada variasi sudut 60° karena aliran yang terseparasi dari 

silinder tidak bertemu shear layer dari IDB, sehingga wake 

yang terbentuk terlihat lebih besar dari variasi tanpa IDB, 

seperti terlihat pada Gambar 4.14 (a). 
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Gambar 4.16 Fenomena blockage effect pada variasi sudut 

IDB 60° pada row 1 

 

4.6.2 Perbandingan Koefisien Tekanan dan Fenomena 

Aliran pada Tube Row Kedua 

Pada baris slinder kedua, trend dari distribusi koefisien 

tekanan yang didapatkan masih mirip dengan yang terlihat 

pada baris silinder kedua. Dilihat dari posisinya, variasi sudut 

60° memberikan lebar daerah wake yang lebih besar 

dibandingkan dengan variasi sudut 30° maupun tanpa 

penambahan IDB. Gambar 4.6 juga menunjukkan bahwa 

drag pada baris silinder kedua yang dialami oleh aliran pada 

variasi sudut 60° adalah yang terbesar dibandingkan dengan 

variasi yang lain. Selain itu, variasi sudut 30° juga masih 

memberikan daerah wake yang lebih sempit dibanding tanpa 

adanya penambahan IDB akibat adanya flow reaatchment. 
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Gambar 4.17 Distribusi koefisien tekanan pada baris silinder 

kedua 

Namun, pada baris silinder kedua, blockage effect yang 

dialami aliran pada variasi sudut 60° terlihat lebih besar. 

Apabila dilihat pada Gambar 4.17, pada posisi 𝜃 = 34°~52° 

(upperside) dan 𝜃 = 326°~309° (lowerside), kenaikan nilai 

koefisien tekanan terlihat lebih besar dibanding pada baris 

silinder pertama. Peningkatan laju deselerasi ini juga semakin 

besar seiring dengan penambahan nilai sudut IDB. Lampiran 

B menunjukkan bahwa pada variasi sudut 40°, 50°, dan 60°, 

laju deselerasi yang dialami aliran pada daerah sebelum 

melewati IDB semakin besar seiring dengan bertambahnnya 

nilai sudut IDB. Selain itu, kecepatan maksimum yang dapat 
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dicapai oleh aliran saat melintasi kontur permukaan silinder. 

Pada variasi sudut 30° dan 60°, terlihat nilai CP minimal yang 

dicapai aliran sampai pada angka -3.5. Hal ini disebabkan 

oleh adanya penyempitan luas penampang aliran yang akan 

melintasi baris silinder kedua. Penyempitan ini disebabkan 

oleh penempatan baris silinder pertama pada daerah upstream 

sehingga kecepatan aliran yang akan melintasi baris silinder 

kedua pun meningkat. 

 

Gambar 4.18 Fenomena flow reattachment pada variasi 

sudut IDB 30° pada row 2 

4.6.3 Perbandingan Koefisien Tekanan dan Fenomena 

Aliran pada Tube Row Ketiga 

Pada baris silinder ketiga, yang terlihat sangat berbeda 

dari baris silinder sebelumnya adalah variasi sudut IDB 60°. 
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Gambar 4.19 Distribusi koefisien tekanan pada baris silinder 

ketiga 

Pada Gambar 4.19, terlihat bahwa titik stagnasi berada 

pada daerah di dekat IDB, tepatnya pada posisi 𝜃 = 45°. Hal 

ini juga ditampilkan pada Gambar 4.20 yang menjelaskan 

titik stagnasi (saat nilai koefisien tekanan sama dengan 1) 

tidak dimulai pada posisi 𝜃 = 0°. Hal ini dikarenakan 

besarnya wake yang terbentuk pada silinder upstream, 

terutama yang dibentuk oleh baris silinder kedua. Pada 

Gambar 4.14 (c), wake yang terbentuk memiliki lebar yang 

hampir sama dengan jarak dari daerah baris silinder ketiga. 

Hal ini juga dapat terjadi karena karena aliran tidak langsung 

-4

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

C
P

posisi (derajat)

noIDB



83 
 

 
 

melintasi wake yang dibentuk baris silinder kedua, melainkan 

mengalir di antara wake yang terbentuk dari baris silinder 

pertama dan kedua. 

 
Gambar 4.20 Pergeseran titik stagnasi pada variasi sudut 

IDB 60° pada row 3 

Kasus ini juga terjadi pada penelitian yang dilakukan 

oleh (Riani, et al., 2015). Pada baris silinder kedua, silinder 

pertama (atas) mengalami pergeseran titik stagnasi. Begitu 

juga pada silinder kedua (bawah) dengan pergeseran titik 

stagnasi yang lebih besar. Meskipun begitu, pergeseran titik 

stagnasi yang dialami aliran ini tidak sejauh pada kasus yang 

dilakukan peneliti. Hal ini disebabkan peneliti menggunakan 

tiga baris silinder, sedangkan (Riani, et al., 2015) hanya 

menggunakan dua baris silinder. Pada susunan dua baris, 

freestream flow dapat mengalir dengan lebih bebas karena 

blockage ratio yang lebih kecil. Blockage ini sendiri akibat 

penempatan silinder pada tunnel. Sedangkan pada kasus yang 
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dilakukan peneliti, pada baris silinder pertama ditempatkan 

dua buah silinder sehingga menyebabkan blockage ratio yang 

lebih besar. Aliran yang melintasi baris pertama pun tidak 

mengalir dengan bebas, melainkan berada di antara wake 

yang terbentuk akibat silinder pada baris pertama dan kedua. 

 

Gambar 4.21 Kontur kecepatan (m/s) pada kasus penelitian 

(Riani, et al., 2015) pada sudut IDB 60° 
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4.7 Pengecekan Kondisi Flow Recovery 

Dikarenakan simulasi menggunakan boundary condition 

pada bagian outlet berupa outflow, maka terdapat kelemahan 

pada proses perhitungan persamaan tekanan sehingga perlu 

diperiksa apakah dissipation rate pada daerah downstream 

atau di belakang sistem staggered heat exchanger diletakkan. 

Dissipation rate yang meningkat menandakan bahwa adanya 

transfer energi ketika aliran menyentuh permukaan silinder 

yang memiliki perbedaan temperatur dan peningkatan 

turbulensi akibat menabrak bluff body berupa silinder 

staggered. Terlihat bahwa semua hasil simulasi memiliki 

dissipation rate yang telah ter-recovery, dilihat dari kontur 

warna pada daerah di dekat outlet yang sama dengan warna 

pada daerah inlet. Kontur ini ditampilkan secara lengkap pada 

Lampiran E. 
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BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitan dengan metode numerik 2D 

mengenai pengaruh penambahan Inlet Disturbance Body 

(IDB) dengan memvariasikan sudutnya terhadap 

karakteristik aliran yang melintasi lima silinder sirkular 

susunan staggered, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil distribusi koefisien tekanan pada tiap tube row 

menunjukkan adanya penurunan pressure drop dengan 

penambahan IDB pada sudut yang optimal sebesar 30°, 
ditandai dengan menyempitnya wake yang terbentuk dan 

turunnya pressure drop sebesar 26.1% dibandingkan 

dengan tanpa penambahan IDB. 

2. Visualisasi aliran dengan streamline aliran menunjukkan 

bahwa dengan adanya penambahan IDB mempengaruhi 

koefisien drag. Penurunan gaya drag secara optimal 

ditunjukkan dengan penambahan IDB pada sudut 30°, 
ditandai dengan munculnya fenomena flow reattachment 

dan penurunan koefisien drag rata-rata sebesar 16.1%. 

3. Nilai bilangan Strouhal  yang diperoleh menunjukkan 

trend yang berbanding terbalik dengan penurunan 

koefisien drag dan pressure drop. Bilangan Strouhal pada 

tiap tube row tertinggi diperoleh pada variasi sudut IDB 

optimal sebesar 30°, dengan nilai rata-rata sebesar 0.275. 
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4. Pemberian IDB berpengaruh terhadap nilai bilangan 

Nusselt rata-rata pada aliran yang melintasi silinder 

sirkular susunan staggered, dengan sudut optimal IDB 

sebesar 30° yang memiliki nilai 125.058. 

 

5.2 Saran 

Penelitian tentang reduksi drag dan pressure drop 

seperti yang dilakukan peneliti telah dilakukan sebelumnya 

dengan beberapa metode, salah satunya dengan simulasi 

numerik CFD. Untuk penelitian selanjutnya yang 

menggunakan penelitian ini sebagai referensi, ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan selama melakukan simulasi 

numerik dan pengambilan data, yaitu: 

1. Perlu diperhatikan saat proses pembuatan mesh agar 

skewness yang dibuat memiliki nilai yang rendah dan 

memiliki kerapatan yang tinggi pada bagian wall 

silinder agar didapatkan hasil yang akurat. 

2. Penggunaan residual limit yang cukup rendah (sekitar 

10-5) agar didapatkan hasil yang akurat, dengan 

menyesuaikan Iteration Count dan Time Steps pada 

kasus yang diteliti. 

3. Proses monitoring pada Lift Fluctuation yang lebih 

teliti saat melakukan proses pengambilan data agar 

mendapatkan hasil yang akurat. 

4. Penggunaan boundary condition pada sisi outlet 

dengan kondisi pressure-outlet dan memberikan nilai 

tekanan vacuum (suction) untuk mendapatkan hasil 

kontur tekanan yang lebih akurat. 
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LAMPIRAN B 
 

1. Profil Koefisien Tekanan pada permukaan silinder pada variasi tanpa IDB 
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2. Profil Koefisien Tekanan pada permukaan silinder pada variasi sudut IDB sebesar 20° 
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3. Profil Koefisien Tekanan pada permukaan silinder pada variasi sudut IDB sebesar 30° 
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4. Profil Koefisien Tekanan pada permukaan silinder pada variasi sudut IDB sebesar 40° 
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5. Profil Koefisien Tekanan pada permukaan silinder pada variasi sudut IDB sebesar 50° 
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6. Profil Koefisien Tekanan pada permukaan silinder pada variasi sudut IDB sebesar 60° 

 

-4

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

C
P

posisi (derajat)

row 1 row 2 row 3



LAMPIRAN C 

1. Profil Kecepatan Aliran pada jarak 537mm pada variasi 

tanpa IDB 

 

 
 

2. Profil Kecepatan Aliran pada jarak 537mm pada variasi 

sudut IDB sebesar 20 ̊ 

 

 

-0.1

-0.075

-0.05

-0.025

0

0.025

0.05

0.075

0.1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1Y 
(m

et
er

)

u/Umax

-0.1

-0.075

-0.05

-0.025

0

0.025

0.05

0.075

0.1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1Y 
(m

et
er

)

u/Umax



3. Profil Kecepatan Aliran pada jarak 537mm pada variasi 

sudut IDB sebesar 30 ̊ 

 

 
 

4. Profil Kecepatan Aliran pada jarak 537mm pada variasi 

sudut IDB sebesar 40 ̊ 

 

 
 

-0.1

-0.075

-0.05

-0.025

0

0.025

0.05

0.075

0.1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1Y 
(m

et
er

)

u/Umax

-0.1

-0.075

-0.05

-0.025

0

0.025

0.05

0.075

0.1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1Y 
(m

et
er

)

u/Umax



5. Profil Kecepatan Aliran pada jarak 537mm pada variasi 

sudut IDB sebesar 50 ̊ 

 

 
 

6. Profil Kecepatan Aliran pada jarak 537mm pada variasi 

sudut IDB sebesar 60 ̊ 
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LAMPIRAN D 
 

1. Karakteristik aliran melintasi silinder sirkular pada 

variasi tanpa IDB 
 

 
 

2. Karakteristik aliran melintasi silinder sirkular pada 

variasi sudut IDB 20 ̊ 
 

 



3. Karakteristik aliran melintasi silinder sirkular pada 

variasi sudut IDB 30 ̊ 

 

 
 

4. Karakteristik aliran melintasi silinder sirkular pada 

variasi sudut IDB 40 ̊ 

 

 



5. Karakteristik aliran melintasi silinder sirkular pada 

variasi sudut IDB 50 ̊ 

 

 
 

6. Karakteristik aliran melintasi silinder sirkular pada 

variasi sudut IDB 60 ̊ 

 

 



 

LAMPIRAN E 

 
1. Kontur Turbulence Dissipation Rate (𝜀) pada variasi 

tanpa IDB 
 

 
 

2. Kontur Turbulence Dissipation Rate (𝜀) pada variasi 

sudut IDB 20° 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

3. Kontur Turbulence Dissipation Rate (𝜀) pada variasi 

sudut IDB 30° 
 

 
 

4. Kontur Turbulence Dissipation Rate (𝜀) pada variasi 

sudut IDB 40° 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

5. Kontur Turbulence Dissipation Rate (𝜀) pada variasi 

sudut IDB 50° 
 

 
 

6. Kontur Turbulence Dissipation Rate (𝜀) pada variasi 

sudut IDB 60° 
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