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Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh beban dan konsumsi
daya baterai menggunakan frame F450 dengan frame fender. Variasi penambahan
beban yaitu 0,5 kg, 1 kg, 1,5 kg, dan 2 kg dan dengan durasi terbang sama yaitu 2
menit dalam ketinggian 1 meter.

Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Pengujian konsumsi
daya baterai menggunakan multimeter. Data hasil penelitian dianalisis dengan
cara mengamati secara langsung. Setelah mendapatkan hasil eksperimen
kemudian mengolah data dan menyimpulkan hasil penelitian yang telah
dilakukan, selanjutnya di tampilkan dalam bentuk grafik dan tabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan baterai dari Frame F450
tanpa beban yaitu 0,010417 miliamper dan 0,024306 miliamper dengan
penambahan beban 2 kg. Frame fender tanpa beban yaitu 0,007407 miliamper dan
penambahan beban 2 kg yaitu 0,016667 miliamper. Penggunaan daya baterai di
buat sama dengan gram per secon. Dari data yang di dapat Jadi konsumsi daya
baterai pada frame fender lebih irit dibandingkan frame F450.

Kata Kunci: Drone, Baterai, Konsumsi Arus,  Beban
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kita hidup di tengah perkembangan teknologi yang telah memberikan

keuntungan dalam segala kebutuhan. Berbagai teknologi dan perlengkapan

diciptakan untuk membantu pekerjaan agar lebih cepat, efisien, dan mudah.  Salah

satu teknologi yang semakin berkembang yaitu pesawat tanpa awak atau

unmanned aerial vehicie (UAV) dengan kendali jarak jauh. UAV dapat berupa

pesawat atau helikopter yang menggunakan navigasi automus untuk melakukan

misi berguna (Utama, dkk. 2013:36).

Drone merupakan salah satu UAV. Drone memiliki beberapa kelebihan

seperti ringan, portable, akurasi tinggi, stabil, hovering, mampu beroperasi indoor

atau outdoor, dan dapat mendarat secara vertikal. Kebutuhan teknologi dalam

berbagai bidang saat ini semakin meningkat, terutama drone sebagai salah satu

alat bantu untuk mempermudah kebutuhan informasi data di era distrubsi 4.0. Saat

ini, drone digunakan dalam bidang pertahanan, pemetaan wilayah, resque, dan

dokumentasi.

Secara umum, drone memiliki performa yang dipengaruhi oleh banyak

faktor seperti motor, propeller, material frame, bentuk frame, aksesoris, program,

kontrol, berat, jangkauan, ketinggian maksimum, kecepatan, dan daya tahan

adalah parameter desain penting yang membedakan berbagai jenis drone dan

klasifikasi. (Hassanalian dan Abdelkefi, 2017:2)
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Frame adalah perangkat utama dalam menopang berbagai teknologi agar

mudah menyambungkan antara bagian komponen dalam satu tempat. Desain

frame yang baik yaitu harus memenuhi beberapa syarat seperti aman, ringan, dan

mudah digunakan dalam berbagai medan. Frame dalam drone yang sudah di

pasarkan banyak sekali yang belum aman dari sisi safety seperti benturan

langsung ke tembok, dan pada pohon. Saat memegang juga sebisa mungkin pada

saat blade sudah berhenti karena blade tidak sepenuhnya dilindungi oleh frame.

Frame tersebut juga memiliki beberapa kelebihan yaitu ringan, simpel, dan mudah

untuk dirangkai.

Karena pada sisi blade belum ada frame yang melindungi saat terbang,

sehingga mudah patah jika berbenturan langsung dengan benda keras seperti

pohon, dan tembok. Penambahan safety ataupun pembuatan frame yang lebih baik

perlu dilakukan dengan penambahan fender agar lebih aman. Fender frame drone

adalah pengembangan dari frame yang memiliki kelebihan yaitu aman apabila

terjadi benturan dan dapat dilengkapi banyak sensor, meskipun demikian

penambahan safety pada sekeliling blade dapat membuat beban frame bertambah

berat.

Daya dari drone untuk memutar motor menggunakan baterai. Baterai yang

sering digunakan yaitu baterai lithium karena menggunakan elektrolit polimer

kering yang disusun berlapis diantara anoda dan katoda yang mengakibatkan

pertukaran ion. Tetapi baterai lithium hanya memiliki daya tahan yang terbatas,

sehingga semakin banyak motor yang digunakan maka daya baterai akan cepat

habis (Fernando dan Derist. 2016:267). Tambahan beban dimungkinkan
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berdampak pada konsumsi baterai, meskipun demikian perlu riset untuk

mengetahui dampak tersebut secara detail.

1.2.Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah diantaranya

sebagai berikut. :

1. Kurangnya keamanan dari frame yang ada di pasaran seperti mudah patahnya

blade.

2. Peforma drone di pengaruhi oleh bentuk frame

3. Performa drone dipengaruhi oleh beban tambahan seperti camera dan sensor

4. Performa drone dipengaruhi oleh program dan sistem kontrol

1.3.Pembatasan Masalah

Agar perancangan mengenai pembuatan drone jelas, peneliti membatasi

masalah dalam perancangan ini, antara lain:

1. Model fender terhadap performa drone

2. Penambahan beban tambahan

1.4.Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan di kaji dalam perancangan ini adalah sebagia

berikut:

1. Apakah frame dengan dan tanpa fender berpengaruh terhadap performa

drone khususnya konsumsi arus baterai

2. Seberapa besar dampak pengaruh fender frame drone terhadap konsumsi arus

baterai

3. Apakah beban berpengaruh terhadap performa drone
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4. Seberapa besar pengaruh beban terhadap performa drone

1.5.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian yang akan

dilakukan adalah:

1. Mengetahui konsumsi baterai terhadap frame dengan dan tanpa fender

2. Mengetahui dampak pengaruh frame fender terhadap konsumsi baterai

3. Mengetahui pengaruh beban terhadap performa drone

4. Mengetahui seberapa besar pengaruh beban yang ada terhadap perfroma

drone

1.6.Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberi pengetahuan tentang salah satu teknologi yang dapat digunakan

dalam modifikasi drone.

2. Memberikan informasi dan menambah ilmu pengetahuan tentang

pengembangan drone

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga atau dosen

tentang pengaruh konsumsi baterai
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait tentang drone adalah sebagai

berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Hassanalian dan Abdelkefi, (2017:27)

dengan judul “klasifikasi, aplikasi, dan tantangan desain drone” Penelitian terbaru

di bidang pesawat terbang dibahas secara mendalam. Klasifikasi mencakup

berbagai kelas pesawat tak berawak, kendaraan udara mikro, kendaraan udara

nano, kendaraan udara pico, dan pesawat tak berawak ini bisa digunakan untuk

melakukan berbagai perdata dan misi. Misi yang mungkin termasuk pencarian dan

penyelamatan, perlindungan lingkungan, pengiriman, eksplorasi ruang angkasa.

Metode desain yang digunakan dan tantangannya untuk semua jenis pesawat tak

berawak. Selain itu, Metode dan tantangan manufaktur yang digunakan, Aktuator,

power supply, daya tahan, kontrol dan navigasi.

Penelitian juga dilakukan oleh Fernando dan Derist, (2016:268) dengan

judul “Rancang model Frame Multicopter” yang menyatakan bahwa bentuk frame

atau kerangka mekanik untuk membuat sebuah multicopter dapat dilihat dari

jumlah rotor/motor yang akan digunakan. Jumlah rotor/motor menjadi sebuah

pertimbangan pada penelitan penggunaan sumber daya arus yang digunakan,

kestabilan dalam penerbangan, dan kemudahan fleksibilitas pengontrolan

penerbangan.

5
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Penelitian yang dilakukan oleh Ferguson dkk, (2012:13) dengan judul

“Auotonomus Quadcopter” dalam penelitian ini mereka mengalami banyak

masalah dalam sistem pengendali kecepatan, motor, dan software yang

menyebabkan masalah dalam pembuatan helikoper tanpa pilot.

Penelitian juga dilakukan oleh Parihar dkk, (2016:2133) dengan judul

“Design & Developmen analysis of Quadcopter” mereka menyimpulkan bahwa

quadcopter akan segera menjadi bagian penting di Indonesia karena akan

memiliki peran besar untuk berbagai pekerjaan seperti mengantar barang, bahkan

iklan udara.

2.2.Landasan Teori

2.2.1. Drone

Drone atau unmanned aerial vehicie (UAV) adalah kendaraan udara tanpa

awak atau tanpa seorang pilot (autopilot), yaitu suatu sistem yang dapat

menggerakkan pesawat terbang tanpa adanya kendali dari manusia. (Mulyani dkk,

2012:1). Kelebihan dari UAV yaitu : (1) Dapat di operasikan dengan cepat dan

dapat di gunakan secara berulang untuk mendeteksi perubahan; (2) dapat di

terbangkan rendah sehingga mampu menghasilkan gambar resolusi tinggi; (3)

biaya lebih rendah untuk perawatan pesawat, sehingga lebih ekonomis; (4)

Aplikasi yang luas dan beragam; dan (5) tanpa pilot sehingga lebih

aman.(Shofiyanti,2011:61). Gambar 2.1. Merupakan contoh gambar dari drone

yang memiliki 4 lengan untuk tempat rotor atau quadcopter.
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Gambar 2. 1 Drone

Contoh apabila drone akan belok ke kanan maka R1 dan R4 bergerak cepat

dan R2 dan R3 bergerak pelan, maka akan menghasilkan tekanan yang berbeda

sehingga drone dapat berputar sesuai yang diinginkan.

Tabel 2. 1 Gerak Drone
Gerak R1 R2 R3 R4

Roll right
Roll left
Pitch up
Pitch down
Yaw CW
Yaw CCW

Cepat
Pelan
Cepat
Pelan
Pelan
Cepat

Pelan
Cepat
Cepat
Pelan
Cepat
Pelan

Pelan
Cepat
Pelan
Cepat
Pelan
Cepat

Cepat
Pelan
Pelan
Cepat
Cepat
Pelan

(Wicaksono: 3)

Dari Gambar 2.2. yaitu gerak putar dari propeller. Yang berwarna merah

berarti berputar dengan kecepatan tinggi sedangkan untuk hijau berputar

kecepatan rendah sehingga menghasilkan arah yang kita inginkan.  Apabila drone

ingin naik ke atas maka semua berputar dengan kecepatan tinggi agar terangkat ke

atas.
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Gambar 2. 2 Gerak Propeller
(Sumber: http://hme-tadulako.blogspot.co.id/2016/01/elektro-paper-edisi-v-

drone.html)

2.2.1.1. ESC

Electronic Speed Controller (ESC) yaitu rangkaian elektronik yang

digunakan untuk mengatur putaran motor sesuai arus listrik yang dibutuhkan oleh

motor. ESC yang dimaksud disini bekerja dan hanya bisa digunakan untuk motor

jenis 3 fasa connector. Sedangkan untuk motor DC dapat bekerja tanpa

menggunakan ESC dan dapat bekerja dengan ESC 2 fasa (Utomo, 2015:59).  ESC

bekerja dengan menterjemahkan sinyal yang diterima receiver dari transmitter.

ESC yang digunakan bertipe brushless seperti contoh Gambar 2.3.

Gambar 2.3 ESC
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Lema (2016:9) menganjurkan bahwa untuk mengitung max current (amp)

dari motor dapat dilakukan dengan persamaan:I = + × 10%......................................................................................... (2.1)

Dimana:

I = Kuat Arus (A)

P = Daya (W)

V = Tegangan (V)

Dari perhitungan di atas dapat ditentukan nilai ESC yang digunakan dengan

menambahkan nilai aman 10-20% dari max current. Menambahkan nilai aman

sebesar 10-20% digunakan untuk keamanan atau Safety karena laju arus yang

mengalir tidak menentu, dan mengantisipasi apabila ada arus besar yang mengalir.

Kerja ESC pada copter dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu :

1.  Kuat arus (Ampere) pada motor untuk mengontrol Speed Ampere ESC harus

lebih besar dari motor/minimal amper ESC = amper Motor ESC. Contoh motor

menggunakan arus maksimal 30a, esc harus lebih besar atau minimal 30a.

apabila ampere ESC lebih kecil dari amper motor, daya kerja ESC akan lebih

berat untuk menyuplai arus ke motor, mengakibatkan ESC cepat panas dan

terbakar, terlebih motor itu tidak bergerak bebas/dalam keadaan memutar

beban.

2. Berat quadcopter berpengaruh terhadap arus ESC. arus ESC diberikan nilai yg

besar, ini sangat berpengaruh saat mengangkat berat quadcopter.

ESC memberikan catuan pada motor sesuai dengan sinyal Pulse Width

Mudulation (PWM) yang masuk pada input ESC. Selain itu ESC jenis ini juga
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memiliki fasilitas Battery Eliminator Circuit (BEC) yang memiliki keluaran

tegangan kecil untuk mencatu flight controller serta sensor yang lain. Berikut ini

merupakan fitur yang dimiliki ESC ini:

1. Brake, berguna untuk menghentikan motor secara spontan.

2. Soft start, berfungsi sebagai pengatur lama waktu menyalakan sistem.

3. Battery type, pemilihan baterai yang digunakan.

4. Microprocessor, berfungsi untuk mengatur fitur agar dapat diprogram.

5. Cut Off, berfungsi sebagai pemotong arus jika baterai akan habis.

2.2.1.2. Brushless DC Motor (BLDC)

Brushless DC motor listrik (BLDC motor) adalah motor sinkron yang

menggunakan sumber listrik DC melalui Inverter terintegrasi/ switching power

supply, yang menghasilkan sinyal listrik AC untuk memutar motor. (Utomo,

2015:59). Seperti Gambar 2.4 merupakan contoh dari Brushless DC Motor yang

menggunakan sumber arus DC dari baterai Lithium yang di sambung ke ESC dan

diteruskan ke motor listirk yang diubah terlebih dahulu menjadi arus AC.

Medan magnet yang dihasilkan oleh stator dan medan magnet rotor berputar

di frekuensi dan kecepatan yang sama. BLDC motor sudah digunakan sejak

Tahun 1886. Motor BLDC mulai populer pada tahun 1992. Keterbatasan motor

DC (menggunakan sikat sebagai media hantar arus dari sumber ke komutator),

telah diatasi oleh motor BLDC ini, penggunaan sumber DC untuk pengontrolan,

dan tanpa adanya brush adalah ciri utama dari motor BLDC. Tenaga dari motor

ini lebih besar walaupun motor tersebut berukuran lebih kecil tetapi dapat

menghasilkan torsi cukup besar jika dibandingkan dengan ukuran motornya.
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Gambar 2. 4 Motor Brushless DC Motor

Motor brushless memiliki beberapa keuntungan di bandingkan motor yang

lain yaitu (Zhao, 2011:4):

1. Lebih kecil dan ringan

2. Memiliki tanggapan dinamis yang tinggi

3. Usia pakai lebih lama

4. Speed range yang lebih tinggi

5. Efisiensi nya tinggi

6. Suara operasional yang lebih rendah

2.2.1.3.Propeller

Propeller adalah bagian dari mesin yang berfungsi menjadi alat penggerak

mekanik pada pesawat terbang, kapal laut hovercraft dan jenis lainnya. Baling-

baling mengubah gaya putar menjadi daya dorong untuk menggerakan kapal,

massa udara dengan memutar bilah-bilah pada sumbu poros (Syaifuddin dkk,:2)

Brushless DC
Motor
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Gambar 2. 5 Propeller

Jenis propeller ada dua yaitu fixed pitch propeller (FPP) atau propeller yang

memiliki sudut pitch tertentu dan tidak dapat diubah dan controllable pitch

propeller (CPP) atau propeller yang besar sudut pitch dapat diatur dalam keadaan

berputar. (Utomo, 2015:59). Gambar 2.5. adalah propeller dari drone dan jenis

propeller yang sudut pitch tidak dapat diubah atau tetap.

Propeller berperan sebagai sayap yang berputar dan menghasilkan gaya

dengan mengaplikasikan hukum gerak Newton dan prinsip Bernaoulli. di dunia

aeronoutika yang kita kenal dengan  nama rotor wing. Jumlah propeller bervariasi

dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Propeller yang digunakan ada dua jenis yaitu Clock

Wise (CW) dan Counter Clock Wise (CCW). Pemilihan propeller pada drone

fleksibel juga pengalaman di lapangan. Pemilihan propeller yang tepat yaitu

mengikuti rekomendasi dari pembuat komponen motor tersebut.

2.2.1.4. Remote dan Receiver

Remote Control yaitu alat elektronik yang digunakan untuk mengoperasikan

drone dari jarak jauh. Remote Control dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

transmitter dan receiver. Transmiter digunakan sebagai pengendali robot terbang
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(drone), akan diterima oleh receiver yang terpasang pada drone sebagai penerima

pesan sinyal selanjutnya akan di kirim ke flight controller untuk diterjemahkan

sesuai data yang terprogram. (Harista dan Satyo. 2018:4)

Gambar 2. 6 Remote

2.2.1.5. Baterai LiPo (Lithium Polymer)

Baterai lipo juga memiliki keuggulan dibandingkan dengan beberapa jenis

baterai lainnya seperti (Brian:1):

1. Bobot lipo baterai lebih ringan dan dapat dibuat dalam bentuk dan ukuran

apapun

2. lipo baterai dapat menyimpan daya yang lebih tinggi

3. dapat menyuplai daya lebih bagus

Baterai lithium polymer atau disebut dengan lipo yaitu baterai jenis baru

yang sekarang sering digunakan karena memiliki daya tinggi dan baterai tidak

cepat rusak (Brian:1).

Gambar 2.7 yaitu baterai lithium yang digunakan untuk menyimpan daya

baterai agar drone bisa bergerak.
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Gambar 2. 7 Baterai Lithium

Baterai lipo tidak menggunakan cairan sebagai elektrolit melainkan

menggunakan elektrolit polimer kering yang berbentuk seperti lapisan plastik film

tipis. Lapisan ini disusun diantara anoda dan katoda yang mengakibatkan

pertukaran ion. Keuggulan dari baterai ini adalah rasio Power to Weight. Tetapi

baterai ini memiliki kekurangan seperti sifat sensitif dan mudah rusak apabila

diperlakukan tidak tepat.

2.2.1.6.Sistem Holding Position

Sistem holding position adalah sistem kendali GPS dan Accelerometer

untuk mempertahankan posisi koordinat quadcopter secara autonomus. (Utama,

dkk. 2013:38). Untuk mempertahankan posisi drone pada posisi tertentu

menggunakan sistem holding position dengan memasukan sistem koordinat GPS

sehingga saat drone terkena angin akan kembali pada koordinat yang ditentukan.

Menurut Abidin dalam Hanafi (2015:145) menyatakan bahwa posisi GPS

mengacu pada datum global yaitu WGS 1984, Sistem koordinat WGS 1984

mengacu dengan sistem koordinat kartesian dimana: sumbu-x terletak pada

bidang meridian nol (Greenwich) dan sumbu-Y tegak lurus terhadap sumbu-X”
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2.2.1.7. Frame dan Material Frame

Frame merupakan struktur yang menjadi tempat dudukan untuk semua

komponen. Frame harus kaku, ringan, kuat dan dapat meminimalkan getaran yang

berasal dari motor. Material yang biasa digunakan yaitu serat karbon dan

alumunium.

Gambar 2.8 Frame Drone

Gambar 2.8 yaitu gambar frame jenis F450 yang sudah banyak tersedia di

pasaran dan mudah didapat.

Tabel 2. 2 Deskripsi dan Analisa Multicopter
Jenis Multi

Copter
Deskripsi Kekurangan Kelebihan

Tri Copter Multicopter ini
memiliki tiga lengan
dan juga memiliki
motor tiga disetiap
lengan, bentuk yang
dapat digunakan
dalam melakukan
perancangan ada
dalam bentuk hurug
T dan Y

Pesawat sangat kurang
dalam stabilitas
penerbangan apabila
ada kesalahan pada
salah satu motor

1. Memiliki efisieni
dalam penggunaan
sumber daya

2. Kemudahan dalam
melakukan
navigasi terbang

Quad Copter Multicopter yang Stabilitas dalam 1. Memiliki stabilitas
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Jenis Multi
Copter

Deskripsi Kekurangan Kelebihan

mempunyai 4 motor
dan 4 lengan

penerbangan sangat
kurang apabila ada
kesalahan pada salah
satu motor, banyak
menggunakan daya
sehingga memerlukan
sumber daya yang
banyak yang
diakibatkan dengna
jumlah motor yang
banyak

dalam penerbangan
dalam kondisi baik

2. Memiliki
seimbangan dalam
penerbangan

3. Navigasi dalam
segala motor dapat
berfungsi

Hexa Copter Multicopter yang
mempunyai 6 lengan
dan 6 motor

Pesawat banyak
menggunakan daya
sehingga memerlukan
sumber daya yang
banyak, dikarenakan
menggunakan jumlah
motor yang banyak

Memiliki kestabilitas
penerbangan yang
sangat baik

Octo Copter Multicopter yang
mempunyai 6 lengan
dan 6 motor

Pesawat banyak
menggunakan daya
sehingga memerlukan
sumber daya yang
banyak, dikarenakan
menggunakan jumlah
motor yang banyak

Memiliki kestabilitas
penerbangan yang
sangat baik

(Sumber: Fernando dan Derist, 2016:267)

Banyak jenis material yang dapat digunakan untuk membuat frame sesuai

dengan kebutuhan, biaya dan kualitas. Frame yang biasa digunakan yaitu

berbahan dasar fiberglass karena mempunyai kualitas baik dan tahan terhadap

benturan. Untuk kulaitas bahan bagus biasanya menggunakan serat karbon tetapi

memerlukan biaya yang tinggi.
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2.2.1.8.Mikrokontroler

Mikrokontroler yaitu sistem mikroprosesor lengkap yang terkandung di

dalam sebuah chip yang sudah berisi komponen pendukung serpeti mikroprosesor

yaitu memori dan pemrograman input-output (Santoso dkk, 2013:17). Suatu

mikrokontroler biasanya terdiri dari CPU, RAM, ROM, Timer, Intercup

Controller, I/O, Serial dan Pararel. Mikrokontroler tersedia dalam berbagai

pilihan tergantung dari keperluan dan kemampuan yang diinginkan dengan

memilih 4, 8, 16 atau 32 bit.

Gambar 2. 9 Mikrokontroler

2.2.2. Sifat Aliran

2.2.2.1.Kerapatan

Kerapatan (density) dari sebuah fluida, dilambangkan dengan huruf Yunani

(rho), didefinisikan sebagai massa fluida per satuan volume. Kerapatan biasanya

digunakan untuk mengkarakteristikan massa sebuah sistem fluida. Dalam sistem

BG, mempunyai satuan slugs/ft3 atau dalam satuan SI adalah kg/m3(Munson,

2002:12). Nilai kerapatan dapat bervariasi cukup besar di antara fluida yang

berbeda, untuk zat-zat cair variasi tekanan dan temperature umumnya hanya
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memberikan pengaruh kecil terhadap nilai . Namun, kerapatan dari gas sangat

dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur. Massa jenis fluida didapatakan dengan

persamaan:= ...................................................................................................... (2.3)

Dimana:

= massa jenis (kg/m3)
m = massa (kg)
V = volume (m3)

2.2.2.2. Berat Jenis

Berat jenis adalah berat fluida per satuan volume. Berat jenis dari sebuah

fluida dilambangkan dengan huruf Yunani γ (gamma), Berat jenis berhubungan

dengan kerapatan melaluli persamaan:= .................................................................................................... (2.4)

Dimana:

γ = berat jenis fluida (N/m2)
= masa jenis fluida (kg/m3)
= perecepatan grafitas (m/s2)

Seperti halnya kerapatan yang digunakan untuk mengkarakteristikan massa

dari sebuah sistem fuida, berat jenis juga digunakan untuk mengkarakteristikan

massa sebuah sistem fluida. Dalam satuan BG,γ mempunyai satuan lb/ft3 dan

satuan SI adalah N/m3 (Munson, 2002:13).

2.2.2.3. Kekentalan

Nilai kekentalan (Viskositas) dari sebuah fluida tergantung dari jenis fuida

tersebut. Viskositas disimbolkan dengna huruf Yunani μ (mu) dan disebut sebagai

viskositas mutlak, viskositas dinamik atau viskositas saja. Viskositas sangat
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bergantung dari nilai temperature. Di dalam gas molekul-molekul terpisah jauh

dan gaya-gaya antar molekul diabaikan. Dalam hal ini, hambatan terhadap gerak

relatif timbul karena pertukaran momentum molekul gas dengan antara lapisan-

lapisan fluida yang bersebelahan.

Dalam kajian fluida dikenal dua jensi viskositas yaitu viskositas dinamik

dan viskositas kinematic. Viskositas dinamik dilambangkan dengan huruf μ (mu).

Jika didefinisikan menurut relasi tegangan geser dengan laju regangan geser pada

fluida newtonia, viskositas dinamik adalah rasio dari tegangan geser terhadap laju

regangan geser:= / ...................................................................................... (2.5)

Dimana :

= tegangan geser (N/m3)
dU/dy = laju regangan geser (1/s)

Dengan demikian dalam sistem SI satuan viskositas dinamik adalah N.s/m2.

Sedangkan viskositas kinematik, dilambangkan dengan huruf (nu) merupakan

rasio antara viskositas dinamik dengan kerapatan fluida:= ............................................................................................ (2.6)

Oleh karena itu, dalam sistem SI satuan viskositas kinematic adalah m2/s

2.2.3. Aerodinamika

Aliran udara jika dikaitkan dengan viskositas dapat dibedakan menjadi dua

jenis aliran, yaitu aliran viskos (viscid flow) dan aliran tak-viskos (inviscid flow).

Jika dikaitkan dengan densitas aliran tersebut juga dibedakan menjadi dua aliran,
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yaitu aliran termampatkan (compressible flow) dan aliran tak-termampatkan

(incompressible flow) (Poernomo, 2009:1).

Saat drone mengudara, terdapat gaya utama yang bekerja pada drone yaitu

Thrust (T), Drag (D), Lift (L), dan Weight (W). saat drone sedang menjelajah

pada kecepatan dan ketinggian konstan, dari gaya tersebut berada dalam

keseimbangan T=D dan L=W.

Gaya angkat dihasilkan oleh bentuk sayap sesuai dengan bentuk

aerodinamis, gaya lift yaitu (Babu, 2014:118):= ............................................................................... (2.7)

Dimana:
= Gaya Angkat (N)
= Koefisien Lift
= Kerapatan Udara (kg/m3)
= Kecepatan Pesawat (m/s)/ = Volume Pesawat (m3)

Gaya drag terjadi karena adanya gesekan antara permukaan benda dengan

udara disekitarnya, dapat dicari dengan rumus:= .............................................................................. (2.8)

Dimana:

= Gaya Gesek (N)

= Koefisien Drag

= Kerapatan Udara (kg/m3)

= Kecepatan Pesawat (m/s)/ = Volume Pesawat (m3)
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BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Bentuk frame dan berat sangat berpengaruh terhadap konsumsi baterai.

Semakin berat drone maupun banyaknya motor yang digunakan sangat

berpengaruh terhadap konsumsi baterai yaitu cepat habis. Konsumi baterai

menggunakan fender frame lebih baik dilihat dari konsumsi miliamper

pergram.

2. Baterai dengan daya tahan besar lebih disarankan dalam penelitian ini

karena dapat terbang lama dan dapat di gunakan dalam jangka panjang.

Jika menggunakan daya baterai kecil kurang efisien dari segi waktu

terbang karena lebih cepat habis.

3. Sistem pengaman full pada drone yang menggunakan bahan akrilik

dengan tebal 3 mm pada penelitan ini tidak disarankan karena terlau berat

apabila menggunakan pengaman blade penuh.

1.2. Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian tentang daya tahan drone

dengan berbagai beban tambahan adalah sebagai berikut:

1. Dari penelitian ini ada beberapa yang perlu di teliti lebih lanjut tentang

pengaruh aksesoris tambahan terhadap kemudahan gerak drone, jenis

baterai maupun model motor terhadap konsumsi arus drone.

38
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2. Pembuatan frame pada penelitian ini menggunakan akrilik, dapat di teliti

lebih lanjut dengan penggunaan bahan yang berbeda. Lebih ringan tetapi

mudah di dapat dan kuat, juga menggunakan model yang berbeda.

3. Penelitian penggunaan jenis blade 2, 3, ataupun 4 sudut dapat dilakukan

penelitian lebih lanjut.
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