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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sistem particle image velocimetry (PIV) yang integrasi dan 

berfungsi dengan baik. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengujian dan analisis pada terowongan 

angin di Universitas Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi 

literatur dan penggunaan software OpenPIV. Kajian literatur untuk mendapatkan referensi dalam 

menganalisis Sistem PIV menggunakan berbagai sumber buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Sistem PIV 

dipengaruhi ukuran diameter akrilik, posisi laser dan tracer particle. Sistem PIV pada penelitian ini berfungsi 

dengan baik dan terintegrasi.  

 

Kata kunci: Sistem particle image velocimetry, akrilik, laser, tracer particle 

 

Abstract 

This study aims to produce an integrated and functioning system of particle image velocimetry (PIV). This 

research is expected to be useful for testing and analysis in wind tunnels at the Pancasila university. The method 

used in this study uses the literature study approach and the use of OpenPIV software. Literature review to get 

references in analyzing the PIV System using various sources of books, journals, and previous research. The 

PIV system is influenced by acrylic diameter, laser position and tracer particle size. The PIV system in this 

study functions well and is integrated. .  
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1. PENDAHULUAN 

Sistem particle image velocimetry (PIV) adalah salah satu dari beberapa alat bantu ukur pada terowongan 

angin. Sistem PIV sangat bermanfaat dalam pengukuran dan pengujian objek uji di dalam terowongan angin, 

di mana para penguji lebih dimudahkan untuk melihat pergerakan fluida yang bergerak terhadap benda uji 

dengan menganggap  tracer particle satu dengan fluida yang bergerak [1]. PIV adalah proses mengukur 

kecepatan partikel menggunakan laser dan menghubungkannya dengan kamera. Proses ini menggunakan 

urutan pengambilan dua gambar yang diambil oleh kamera di area yang diterangi oleh laser [1]. Metode ini 

memerlukan seeder dan tracer particle yang berfungsi sebagai media referensi pengukuran vektor fluida. 

Keakurasian hasil pengukuran menggunakan teknik PIV bergantung pada penyebaran seeder yang baik pada 

aliran fluida yang hendak diamati.  

Setup peralatan PIV umumnya terdiri dari beberapa komponen: tracer/seeder particle, laser light sheet 

projector, dan sistem akuisisi gambar. Tracer particle akan lebih baik bila berukuran kecil sehingga dapat 

menyesuaikan arah aliran fluida dan mengikuti arah aliran, bukannya merusak atau mengubah arah aliran fluida 

dan juga tracer particle janganlah terlalu kecil untuk mendapatkan light scattering yang baik sehingga dapat 
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terdeteksi oleh kamera. Tracer particle juga harus dilepas secara terkendali dan menghasilkan aliran yang 

homogen. Kadar seeder haruslah cukup banyak untuk mendapatkan resolusi dan kontras gambar yang baik, 

dan haruslah tidak terlalu banyak untuk mencegah distorsi dan kesulitan pengamatan.  

Sistem PIV juga bisa dirancang sesuai dengan kebutuhan terowongan angin yang digunakan, dengan 

demikian sistem PIV tidak punya batasan design atau mudah untuk dimodifikasi. Para penguji dapat melihat 

aliran turbulen atau aliran laminar yang dihasilkan akibat dari fluida yang mengenai benda uji dengan sistem 

ini. Sistem PIV dapat digunakan dengan memakai software dari komputer untuk memudahkan analisis benda 

uji terhadap fluida yang bergerak. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode analisis perancangan, yang diawali dari perancangan letak komponen 

dari sistem PIV, selanjutnya pengaturan setiap komponen agar sesuai dengan kebutuhan pengujian dari sistem 

PIV yang telah di letakan dan setelah sistem dipasang maka dilakukan pengujian menggunakan sistem PIV. 

Penelitian dilakukan di Jurusan Teknik Mesin Universitas Pancasila dan waktu penelitian ini belangsung 

kurang lebih 6 bulan, mulai bulan September 2018 sampai dengan bulan Februari 2019. 

 

Gambar 1. Urutan pelaksanaan kegiatan (1) 

 

Gambar 2. Urutan pelaksanaan kegiatan (2) 

Adapun tahapan tahapannya sebagai berikut: 

 

1. Studi Literatur. 

Tahap ini dilakukan untuk mencari informasi sehubungan dengan sistem particle image velocimetry dan 

komponen yang mendukung sistem PIV. 
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2. Merumuskan Masalah. 

Tahap ini dilakukan untuk menentukan permasalahan dari sistem PIV ini agar penelitian ini memberikan 

solusi dari permasalahan tersebut dan berguna untuk pengujian terowongan angin pada peneliti selanjutnya.  

 

3. Pengumpulan data. 

Tahap ini adalah tahap pencarian data tentang komponen-komponen sistem PIV yang akan digunakan dan 

juga data mengenai sistem PIV yang di butuhkan untuk terowongan angin yang berada di Jurusan Teknik Mesin 

Universitas Pancasila 

 

4. Variabel pengujian. 

Tahap ini adalah tahap perancangan atau perubahan posisi laser, ukuran diameter akrilik dan perbedaan 

kecepatan angin yang akan digunakan untuk pengujian sistem PIV. Variabel Pengujian yang digunakan yaitu:   

a. kecepatan angin   : 1 m/s, 2m/s, 3m/s, 4m/s, 5m/s  

b. posisi laser    : horizontal dan vertikal  

c. diameter akrilik   : 10mm, 5mm, 3mm 

 

5. Pemasangan sistem. 

Pemasangan sistem adalah tahap pemasangan komponen sesuai dengan variabel pengujian yang diinginkan. 

Sistem PIV akan didesain dengan posisi laser horizontal dan vertikal dari terowongan angin yang sudah ada di 

Jurusan Teknik Mesin Universitas Pancasila 

 

6. Ujicoba. 

Sistem PIV yang sudah terpasang kemudian diuji sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan 

 

7. Evaluasi. 

Gambar yang sudah direkam dan diproses menggunakan software kemudian dievaluasi apakah hasil sesuai 

dengan kriteria yang di tentukan yaitu memiliki bentuk aliran laminar dan banyaknya partikel yang tertangkap 

kamera yang di pengaruhi oleh kerapatan laser. 

 

8. Pemilihan akrilik. 

Tahap ini menentukan akrilik mana yang bagus untuk sistem PIV  dari variasi diameter akrilik. 

 

9. Pembahasan. 

Tahap ini dilakukan untuk membahas hasil pengujian dari sistem PIV dengan variabel pengujian yang sudah 

ditentukan. 

 

10. Kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan dan saran merupakan tahapan akhir dari keseluruhan sistem yang akan dibuat, dimana 

kesimpulan berisikan hal-hal yang dianggap pokok di dalam proses pembuatan sistem PIV ini yaitu dengan 

menyimpulkan hasil dari pengujian yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan saat tahap evaluasi dan 

saran berisikan hal-hal yang merupakan masukan dari pengguna sistem agar demi kesempurnaan sistem yang 

dibuat 

 

Komponen-komponen yang akan digunakan 

Komponen-komponen yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pada terowongan angin di Jurusan Teknik 

Mesin Universitas Pancasila. Alat dan bahan yang digunakan bisa kita kita lihat pada Tabel 1 

Tabel 1. Komponen yang akan digunakan 

 

No Nama Komponen Merk Spesifikasi/ukuran Jumlah 

1 Liquid Smoke R-sun  5 liter 

2 Smoke Generator Foq Machine (1200w/1500w) 1 unit 

3 Laser R-sun  1 unit 
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4 Thermo-anemometer Testo 405i -Range pengukuran :   0-

30m/s 

-Akurasi  : + (0,1m/s + 5% 

mv) (0,2m/s), + (0,3 m/s + 

5% mv) (2-15 m/s) 

-Resolusi  : 0,01m/s 

2 unit 

5 Komputer   PC 1 unit 

6 Kamera  High Speed 1 unit 

7 Pembias  Akrilik silinder 

(diamerer: 3mm, 5mm, 

10mm) 

1 unit 

8 Terowongan Angin  Tipe suckdown 

(test section : 750mm x 

750mm x 1200mm) 

1 unit 

9 Software OpenPIV   

10 Kipas  Axial fan Terowongan angin 1 unit 

 

Tahapan pengujian sistem PIV 

Pengujian penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahap – tahap pengujian pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut:Memastikan mesin dalam kondisi baik. 

• Siapkan peralatan yang telah tersedia dan letakan sesuai dengan posisi dan variabel pengujian. 

• Tuangkan liquid smoke ke dalam smoke generator. 

• Hubungkan terowongan angin, laser, dan smoke generator ke listrik. 

• Nyalakan terowongan angin, kemudian atur kecepatan angin dan ukur kecepatan angin menggunakan 

anemometer agar sesuai dengan variabel pengujian. 

• Panaskan smoke generator selama + 10 menit. 

• Tempatkan posisi kamera 90° dari posisi laser. 

• Semprotkan seeder menggunakan smoke generator yang sudah dipanaskan. 

• Rekam pergerakan fluida menggunakan kamera. 

• Pindahkan data dari kamera ke komputer PC. 

• Analisis gambar dari data kamera menggunakan software OpenPIV. 

• Beri kesimpulan pada gambar. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemilihan diameter akrilik 

Hasil dari pengujian menunjukan countour perubahan kecepatan angin. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan beberapa akrilik dengan ukuran 3 mm, 5 mm, dan 10 mm. Hasil dari pengujian masing – masing 

ukuran akrilik dapat dilihat pada Gambar 3, Gambar 4 dan Gambar 5. 

 

Gambar 3. Pengujian dengan ukuran diameter akrilik 3 mm  

Gambar 3 menunjukan hasil pengujian dengan menggunakan ukuran diameter akrilik 3 mm dan kecepatan 

angin 1 m/s memiliki luas area contour  yang terdeteksi maksimal dilihat dari gambar yang hampir sepenuhnya 

berwarna. 

 

Gambar 4. Pengujian dengan ukuran diameter akrilik 5 mm  

Gambar 4 menunjukan hasil pengujian dengan menggunakan ukuran diameter akrilik 5 mm dan kecepatan 

angin 1 m/s memiliki luas area contour  yang terdeteksi kurang maksimal dilihat dari gambar yang tidak 

sepenuhnya berwarna. 
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Gambar 5. Pengujian dengan ukuran diameter akrilik 10 mm 

 

Gambar 5 menunjukan hasil pengujian dengan menggunakan ukuran diameter akrilik 10 mm dan kecepatan 

angin 1 m/s memiliki luas area contour yang terdeteksi kurang maksimal dilihat dari gambar yang tidak 

sepenuhnya berwarna. 

 

Perubahan kecepatan dari software openPIV 

Hasil pengujian dengan kecepatan angin + 5 m/s yang telah diukur menggunakan testo i5, diameter akrilik 

3 mm dan posisi laser vertikal, seperti pada Gambar 6 dan Gambar 7. 

 

 
 

Gambar 6. Contour perubahan kecepatan pada pengujian 5 m/s 

 

Hasil dari gambar terlihat distribusi kecepatan angin yang tidak merata. Bagian yang berwarna merah 

menunjukan peningkatan perubahan kecepatan angin, bagian yang berwarna hijau di mana terjadi perubahan 

kecepatan angin sebesar + 0 pix/s dan bagian yang berwarna biru menunjukan penurunan perubahan kecepatan 

angin, dapat dilihat pada Gambar 9. Bagian yang tidak terdapat warna menandakan software tidak membaca 

adanya aliran. 

Bagian yang dianalisis Nilai perubahan kecepatan  
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Gambar 7. Grafik u-y (pix) 

 

Grafik menunjukan kondisi perubahan kecepatan angin aktual 5 m/s terhadap sumbu y dan grafik 

menunjukan perubahan kecepatan angin tertinggi ataupun perubahan kecepatan angin terendah, dapat dilihat 

pada Gambar 10. Nilai perubahan kecepatan angin tertinggi terhadap sumbu y di antara 800 pix - 1000 pix 

dengan perubahan sebesar 17 pix/s dan perubahan kecepatan angin terendah terhadap sumbu y di antara 200 

pix - 400 pix sebesar –11 pix/s. 

 

Tabel 2. Hasil pengujian dengan kecepatan angin 5 m/s, diameter akrilik 3 mm  dan posisi laser vertikal 

no  u (pix/s) u (m/s) y (pix) 

1 3 0,000078 200 

2 -11 -0,000286 200-400 

3 0 0 400 

4 -1 -0,000026 600 

5 0 0 800 

6 17 0,000442 800-1000 

7 0 0 1000 

 

Letak pengujian yang baik yaitu pada titik terjadi perubahan kecepatan sebesar + 0 pix/s yaitu terletak 

terhadap sumbu y pada titik 400 pix, 800 pix dan 1000 pix. Perubahan kecepatan terhadap sumbu y pada titik 

200 pix, 200 pix - 400 pix, 600 pix, dan 800 pix – 1000 pix terjadi akibat kapastitas asap terhadap aliran yang 

tidak merata dan pengaruh kondisi angin di sekitar terowongan angin, dapat dilihat pada Tabel 1. Persentase 

titik yang tidak terjadi perubahan kecepatan adalah 60% dan persentase titik yang terjadi perubahan 40% 

diambil dari titik pada sumbu y. 

Persentase perubahan kecepatan di mana titik tidak terjadi perubahan kecepatan sebesar 60,309 % lebih 

besar dibandingkan titik terjadi perubahan kecepatan sebesar 39,691% namun pengaruh tracer particle yang 

tidak merata pada aliran udara dan pengaruh dari lingkungan sekitar terowongan angin menyebabkan hasil yang 

kurang maksimal, dapat dilihat pada Tabel 2 
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Tabel 2. Hasil pengujian dengan kecepatan angin 5 m/s, diameter akrilik 3 mm  dan posisi laser vertikal 

No Variabel Pengujian 

persentase tidak terjadi  persentase terjadi  

perubahan kecepatan (%) 
perubahan kecepatan 

(%) 

1 1 m/s, 3mm,h  71,42 28,58 

2 2 m/s, 3mm,h  44,44 55,56 

3 3 m/s, 3mm,h  66,67 33,33 

4 4 m/s, 3mm,h  25 75 

5 5 m/s, 3mm,h  55,56 44,44 

6 1 m/s, 3mm,v 80 20 

7 2 m/s, 3mm,v 60 40 

8 3 m/s, 3mm,v 60 40 

9 4 m/s, 3mm,v 80 20 

10 5 m/s, 3mm,v 60 40 

TOTAL 603,09 396,91 

Rata-rata 60,309 39,691 

Ket  :  

• 1 m/s,3mm h : kecepatan angin = 1 m/s, diameter akrilik = 3mm, posisi laser    

     Horizontal 

• 1 m/s,3mm,v  : kecepatan angin = 1 /m/s, diameter akrilik = 3mm, posisi laser  

 Vertikal  

 

4. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari eksperimental menggunakan sistem PIV yang telah dilakukan dalam penelitian analisis 

sistem particle image velocimetry pada terowongan angin rangkaian terbuka adalah sebagai berikut:  

1. Hasil dari pengujian menunjukan pembiasan laser menggunakan akrilik dengan diameter 3 mm sangat 

mempengaruhi sistem PIV ini dikarenakan laser yang dibiaskan lebih rapat dan lebih lebar sehingga 

pergerakan tracer particle lebih banyak diproses oleh software dibandingkan menggunakan akrilik 5 

mm dan 10 mm. 

2. Pengaruh tracer particle yang tidak merata pada aliran udara, adanya hambatan atau ruang hampa pada 

test section dan pengaruh angin dari lingkungan di sekitar terowongan angin terhadap hasil pengujian, 

sehingga hasil pengujian menunjukan beberapa titik perubahan kecepatan. 

3. Hasil dari pengujian menunjukan hasil gambar dengan posisi laser yang digunakan horizontal lebih 

jelas dibandingkan dengan posisi laser vertikal karena pengaruh test section.  

Sistem PIV pada penelitian ini sudah berfungsi dengan baik dapat dilihat dari rata-rata persentase perubahan 

kecepatan dimana titik tidak terjadi perubahan kecepatan sebesar 60,309 % lebih besar dibandingkan titik 

terjadi perubahan kecepatan sebesar 39,691%  namun pengaruh tracer particle yang tidak merata pada aliran 

udara dan pengaruh dari lingkungan sekitar terowongan angin menyebabkan hasil yang kurang maksimal. 

5. SARAN 

Saran yang diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang menggunakan sistem PIV adalah 

menggunakan jenis liquid yang berbeda, penggunaan smoke generator sebaiknya yang bisa dikontrol kapasitas 

keluaran asapnya, penggunaan spesifikasi komputer yang lebih tinggi, penggunaan spesifikasi kamera yang 

lebih tinggi dan peletakan terowongan angin pada ruangan tertutup.  
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