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ABSTRACT 
The aim of research to find flow characteristic that throw on cylinder grup. This research do by 

numerically simulation 2-D URANS with seven cylinder staggered at ReD = 44,2x10
5
 and 1,77x10

5
 that 

depend on Umax, 7D inlet side distance, 0,25D wall to cylinder, transversal length ST = 2,5D and 

longitudinal length  L = 1,25D. The quadratically  meshing at turbulen condition k-ω SST at q” =  500 W/m
2
 

and Tinlet = 60°C. The result Cp curve and Nu curve show the 2
nd

 cylinder influenced by 1
st
 cylinder, so the 

flow on 3
th

 cylinder and 5
th
 separated. The 3

th
 cylinder influenced by wake on 2

nd
 cylinder that cause Cp be 

low. The highest Nu at 3
th

 cylinder that make h increase at same heat flux but temperatur gradient decrease. 

The 2
nd

 row Nusselt number has maximum with the highest and the lowest at 1
st
 cylinder. The increase of Re 

can increase Nu. 

 

Keyword : ReD, cp, Nu and k-ω SST. 

 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik aliran melintasi grup silinder dalam susunan 

in-lined, staggered dan triangular. Penelitian menggunakan simulasi numerik aliran 2-D URANS dengan 

tujuh silinder  staggered pada Re = 4,42x10
5 

dan 1,77x10
5 

berdasarkan Umax, 7D upstream sisi inlet, 20D 

downstream sisi outlet, jarak antara dinding dan silinder dekat dinding 0,25D, panjang ST = 2,5D dan jarak L 

1,25D. Meshing quadratical dan turbulen k-ω SST (Shear-Stress-Transport) pada q” = 500 W/m
2
 dan Tinlet = 

60⁰C. Hasil grafik cp dan Nu menunjukkan bahwa aliran silinder 2 dipengaruhi silinder 1 akibatnya silinder 3 

dan silinder 5 alirannya terdefleksi. Silinder 3 dipengaruhi wake silinder 2 sehingga nilai cp lebih rendah. 

Nilai Nu tertinggi pada silinder ke-3 akibat q” yang sama namun gradien temperatur kecil membuat h 

meningkat. Nu silinder baris ke-2 memiliki nilai maksimum tertinggi dan terendah silinder 1. Semakin tinggi 

nilai Re, makin tinggi nilai Nu. 

 
Kata Kunci: ReD, cp, Nu, dan k-ω SST. 

 

 
PENDAHULUAN 

 

Aplikasi silinder sirkuler sangat banyak ditemukan dalam dunia teknik, seperti heat 

exchanger, cerobong dan bangunan pada power plant. Penelitian-penelitian yang mengkhususkan 

pada pengamatan aliran melintasi silinder sirkuler banyak dilakukan untuk memperoleh 

karakteristik aliran yang sesuai dengan penggunaan.Beberapa penelitian memvariasikan susunan 

grup silinder berupa equispaced, staggered dan lainnya.  

Gambar 1 merupakan hasil dari penelitian  menggunakan empat silinder yang disusun secara 

square configuration seperti pada pada bilangan Reynolds subcritical [1]. Sudut susunan 

divariasikan sehingga pada sudut 0⁰ membentuk susunan in-lined dan pada sudut 45⁰ membentuk 

susunan staggered. Pengamatan difokuskan pada force coefficient dan strouhal number. 

Pengamatan aliran melintasi silinder tersusun secara triangular menvariasikan sudut susunan [2]. 
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Gambar 1. Skema susunan silinder [1]. 

 
Sedangkan perpindahan panas pada silinder yang tersusun secara staggered pada empat 

bilangan Reynolds berbeda berdasarkan kecepatan maksimum dan diameter silinder [3]. Hasil 

penelitian yang dibahas berupa Nusselt number dan koefisien tekanan. Penelitian secara 

eksperimen dan numerik aliran melintasi susunan silinder secara staggered  juga dilakukan oleh 

[4].  Pengamatan difokuskan pada perubahan velocity profile pada x/d tertentu dengan variasi 

model turbulensi. 

Dari beberapa penelitian tersebut, dilakukanlah penelitian pada susunan siinder secara 

staggered menggunakan simulasi numerik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perpindahan 

panas yang terjadi antara silinder dan aliran yang melintasinya dan mengetahui distribusi koefisien 

konveksi pada permukaan masing-masing silinder. 

 

 

METODE  

1. Metode Matematis 

Berikut ini merupakan Persamaan konservasi masa dan konservasi momentum dari Navier-

Stokes [5]. 
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Dimana i,j = 1, 2; u1 dan u2 adalah komponen kecepatan rata-rata; adalah  Reynolds stress 

component      , dimana u’i menandakan bagian dari fluktuasi kecepatan,  P adalah tekanan 

dianamis, ρ adalah massa jenis fluida [5]. 

Komponen  Reynolds  stress  (    , dinyatakan sebagai syarat dalam  penentuan viskositas 

turbulensi dan gradient aliran rata-rata menggunakan pendekatan Boussinesq. 

  
   

            
   

   
 

   

   
  

 

 
                                                                                      (3)  

Dimana k adalah turbulent kinetic energy,      adalah kronecker delta function dan     adalah 

viskositas turbulent. Pada kebanyakan aliran fluida akan kita dapati diameter pipa, D, dan 

kecepatan V, demikian juga kerapatan fluida ρ, dan viskositas μ, merupakan variabel-variabel yang 

relevan dalam sebuah kasus. Dengan variabel tersebut untuk menghitung bilangan Reynolds yang 

digunakan [6], sebagai berikut: 

    
      

 
            (4) 
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dimana: 

ρ                 =  massa jenis (kg/m3
) 

Vmax   =  kecepatan maksimum sistem (m/s) 

D                 =  diameter silinder (m) 

µ          =  viscositas (N.s/m2
) 

Sedangkan kecepatan maksimum [6] diperoleh dari rumus berikut : 

     
    

  
             (5) 

dimana: 

ST     =  jarak transversal antar silinder (m) 

V∞   =  kecepatan udara inlet (m/s) 

D      =  diameter silinder (m) 

Jika ditinjau dari perpindahan panas, koefisien konveksi rata-rata    dari tiap silinder dapat 

diperoleh dari Nusselt number [6] dari perumusan sebagai berikut: 

   
       

   

  
             (6) 

dimana: 

   
        =  Nusselt number rata-rata 

      =  koefisien konveksi rata-rata (W/m2.K) 

D    =  diameter silinder (m) 

kf    =  koefisien konduksi fluida (W/m.K) 

 
2. Metode Numerik 

 

Analisa numerik dilakukan dengan menggunakan metode Computational Fluid Dynamics 

(CFD) dengan software Fluent 6.3.26. dan dengan software GAMBIT 2.4.6 untuk membuat model 

awal dan melakukan diskritisasi (meshing) pada model tersebut. Prosedur yang dilakukan pada 

penelitian numerik adalah tahap pre-processing menggunakan software GAMBIT 2.4.6 dan 

dilanjutkan dengan tahap post-processing menggunakan software Fluent 6.3.26.  

Gambar 2 merupakan bentuk domain yang akan dianalisa dengan ketentuan sebagai berikut 

7D dari silinder upstream ke sisi inlet, 20D dari silinder downstream ke sisi outlet, jarak antara 

dinding dan silinder dekat dinding 0,25D. Panjang transversal (ST) antar silinder 2,5D dan jarak 

longitudinal (L) 1,25D, sedangkan inlet (velocity inlet) dan Outlet (outflow) diatur berdasarkan nilai 

Reynold yang dianalisis. 

Gambar 3 merupakan pembagian silinder dimana perilaku aliran antara silinder 1, 3 dan 6 

akan dianggap sama dengan perilaku aliran pada silinder 2, 5 dan 7, sedangkan pembagian baris 1, 

2 dan 3 tujuannya untuk menentukan perilaku aliran dari setiap silinder dimana pada silinder baris 

1 tidak ada pengaruh yang signifikan tetapi pada silinder bari 2 dan 3 akan terjadi perilaku yang 

berbeda dengan silinder baris 1 karena aliran pada silinder 2 dan 3 terkena gangguan dari silinder 

baris 1. 

Gambar 4 merupakan pembuatan meshing dengan mendefinisikan kondisi batas yaitu 

penentuan parameter-parameter dan batasan yang mungkin terjadi pada aliran. Kondisi batas inlet 

adalah velocity inlet dan kondisi batas outlet adalah outflow. Tahap post-processing merupakan 

tahapan untuk running hingga mendapatkan hasil yang akan dianalisa. Namun sebelum itu harus 

mengisikan beberapa parameter seperti, model turbulensi, kecepatan aliran, Temperatur pada inlet, 

heat flux pada silinder, discretization, dan besar monitor residual dalam melakukan iterasi. Model 

turbulensi yang digunakan adalah Shear Stress Transport (SST) k-ω dengan viscous heating. 

Bilangan Reynolds 4,42x10
5
dan 1,77x10

5
, sedangkan temperatur inlet adalah 60°C. Intensitas 

turbulent yang diatur sebesar 0,4 % dan turbulent length scale 0,001 m. Heat flux masing-masing 

silinder sebesar 500 W/m
2
. Discretization ditetapkan adalah second-order Upwind. 

Grid independence analysis dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan hasil meshing yang 

terbaik. Base pressure coefficient (cpb) hasil penelitian pada Re = 4,8 x 10
4
 [3] digunakan sebagai 
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acuan hasil meshing. Empat buah variasi mesh digunakan yaitu mesh A, mesh B, mesh C,dan mesh 

D. Tipe mesh yang digunakan berupa quadratical. Mesh A merupakan meshing yang paling 

renggang dan mesh D sangat rapat. Contoh bentuk meshing disekitar silinder dapat dilihat gambar 

4.  Masing-masing meshing diproses menggunakan model turbulen k-ω SST dengan Re = 4,8 x 10
4
 

dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 1. Dari tabel tersebut terlihat error yang paling kecil terjadi 

pada mesh C. Sehingga untuk memproses data selanjutnya, digunakan mesh C. 

 

 
 

Gambar 2. Domain simulasi numerik dan susunan silinder. 

 

 

 
 

Gambar 3. Pembagian susunan silinder. 
 
 

 

Gambar 4. Bentuk Meshing sekitar permukaan silinder. 

 

 

Baris 1 Baris 2 Baris 3 
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Tabel 1. Hasil grid independence analysis. 

 
 

HASIL & PEMBAHASAN 

Hasil yang diperoleh berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif meliputi 

grafik distribusi koefisien tekanan dan Nusselt number seperti pada gambar 5 sampai dengan 

gambar 7, sedangkan untuk data kuantitatif berupa velocity profile di belakang susunan silinder 

pada gambar 8. Pada gambar 5 menunjukkan hasil perbandingan dua silinder pada baris ke-1 yaitu 

silinder 1 dan silinder 2. Dari grafik terlihat bahwa terjadi kesimetrian antara upper side (0⁰-180⁰) 

dan lower side (180⁰-360⁰) baik pada grafik distribusi tekanan maupun Nusselt number. Untuk 

grafik koefisien tekanan silinder 1 dan silinder 2 masing-masing bilangan Reynolds saling berimpit 

dan menunjukkan kesamaan dengan distribusi koefisien tekanan pada single tube. Nilai cp sebesar 1 

terjadi pada sudut 0
o 

yang berarti pada sudut tersebut, kecepatan aliran sebesar 0 m/s dan proses ini 

frictionless yang sering disebut sebagai titik stagnasi. Aliran tidak mengalami gangguan sehingga 

titik stagnasi tepat berada pada sudut  0
o
. Grafik menunjukkan penurunan yang ekstrim setelah titik 

stagnasi, hal ini menandakan aliran mengalami akselerasi hingga mencapai kecepatan maksimum 

pada sudut 96⁰ yang ditandakan dengannilai cp minimum.Namun terdapat perbedaan dari nilai cp 

minimum upper side dan lower side pada silinder 1 dan silinder 2. Pada silinder 1 dari kedua 

bilangan Reynolds nilai cp minimum terdapat pada upper side sedangkan pada silinder 2 terjadi 

pada lower side. Hal ini disebabkan jarak antar silinder lebih besar daripada jarak masing-masing 

silinder ke dinding. Kemudian aliran mengalami deselerasi hingga akhirnya aliran tidak dapat 

menahan adverse pressure gradient dan terjadi separasi massive yang ditunjukkan grafik mulai 

datar. Separasi yang terjadi pada bilangan Reynolds 4,42x10
5
 lebih tertunda ke arah downstream. 

Hal ini disebabkan aliran yang melintasi permukaan silinder pada bilangan Reynolds tersebut lebih 

dapat menahan adverse pressure gradient. Pada grafik distribusi Nusselt number, grafik silinder 1 

dan silinder 2 juga berimpitan yang berarti memiliki karakteristik yang sama. Dari grafik tersebut 

terlihat bahwa nilai Nu maksimum terjadi pada sudut 96⁰ pada Re lebih tinggi dan sekitar 81⁰ pada 

Re lebih rendah dimana pada sudut itu terjadi kecepatan maksimum. Hal ini menandakan bahwa 

nilai koefisien konveksi maksimum terjadi pada kecepatan aliran yang maksimum. Selain itu nilai 

Nu pada Re yang lebih tinggi menunjukkan angka yang lebih tinggi pula sehingga koefisien 

konveksi pada Re tersebut lebih besar. Seiring dengan deselerasi aliran, nilai Nu juga semakin 

menurun hingga titik separasi dan meningkat lagi ke rear stagnation point. Hal ini sesuai dengan 

hasil Nu yang diperoleh pada penelitian sebelumnya [1]. 

mesh Node cpb=-2.67 error (%) 

(θ=123°) 

Mesh A 54470 -1,91 28,5 

Mesh B 56150 -2,06 22,8 

Mesh C 57830 -2,25 15,7 

Mesh D 61190 -1,96 26,6 
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(a) Koefisien tekanan. 

 

 

(b) Nusselt number. 

Gambar 5. Distribusi (a) Koefisien tekanan dan (b) Nusselt number untuk silinder baris ke-1. 

 

Sedangkan pada gambar 6 menunjukkan hasil perbandingan tiga silinder pada baris ke-2 

yaitu silinder 3, silinder 4, dan silinder 5. Dari grafik tersebut terlihat bahwa karakteristik aliran 

yang melintasi masing-masing silinder berbeda.Pada silinder 3, titik stagnasi bergeser lebih ke 

bawah yaitu pada sudut 351⁰. Hal ini menandakan adanya blockage effect yang menyebabkan 

aliran seolah-olah mengalami angle of attack. Blockage effect terjadi karena adanya celah sempit 

yang terjadi antara silinder 1 dan silinder 3.Hal ini menimbulkan kecepatan maksimum terjadi pada 

celah tersebut. Sedangkan pada silinder 5, titik stagnasi bergeser lebih ke atas yaitu pada sudut 9⁰. 

Hal ini berkebalikan dengan silinder 3 karena aliran 5 seolah-olah cermin dari silinder 3. Celah 

sempit terbentuk antara upper side silinder 5 dan lower side silinder 2 sehingga aliran terdefleksi ke 

arah lower side silinder 5. Sedangkan untuk titik separasi massive pada upper side terjadi pada 

sudut 138⁰ pada silinder 3 dan 129⁰ pada silinder 5. Pada lower side, separasi terjadi pada sudut 

231⁰ untuk silinder 3 dan sudut 219⁰ untuk silinder 5. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

karakteristik aliran upper side silinder 3 menyerupai lower side sinder 5 dimana separasi lebih 

tertunda ke arah downstream, sedangkan karakteristik aliran lower side silinder 3 menyerupai 

karakteristik aliran upper side silinder 5 yaitu separasi yang terjadi lebih cepat. 

cp 

sudut (θ) 
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(a) Koefisien tekanan. 

 

 

(b) Nusselt number. 

 

Gambar 6. Distribusi (a) Koefisien tekanan dan (b) Nusselt number untuk silinder baris ke-2. 

 
Kecepatan maksimum pada silinder 3 terjadi pada lower side, sedangkan pada silinder 5 

terjadi pada upper side yang ditunjukkan oleh nilai cp minimum. Sedangkan karakteristik aliran 

melintasi silinder 4 sangat berbeda dibandingkan yang terjadi pada silinder 3 dan silinder 5. Titik 

stagnasi pada silinder 4 tidak mengalami pergeseran melainkan terjadi tepat pada sudut 0⁰. 

Kecepatan maksimum yang terjadi lebih rendah dibandingkan kecepatan maksimum yang terjadi 

pada silinder 3 dan silinder 5. Grafik antara upper side dan lower side cenderung simetri dan 

separasi terjadi pada sudut 138⁰ pada upper side dan 219⁰ pada lower side. Untuk grafik distribusi 

Nu tidak jauh berbeda dengan penjelesan sebelumnya antara silinder 3 dan silinder 5. Pada silinder 

3 dan 5, nilai Nu maksimum terjadi pada kecepatan aliran maksimum, yaitu pada lower side 

silinder 3 dan upper side silinder 5. Sedangkan pada silinder 4, nilai Nu maksimum terjadi sebelum 

aliran mengalami kecepatan maksimum dan nilai Nu minimum terjadi sesaat setelah aliran 

terseparasi. 
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(a) Koefisien tekanan. 

 

 

(b) Nusselt number. 

Gambar 7. Distribusi (a) Koefisien tekanan dan (b) Nusselt number untuk silinder baris ke-3. 
 

Gambar 7 menunjukkan hasil perbandingan dua silinder pada baris ke-3 yaitu silinder 6 dan 

silinder 7. Dari grafik tersebut terlihat bahwa nilai kedua silinder berbeda dan nilai distribusi 

tekanan kedua grafik berada dibawah 0. Hal ini menandakan bahwa seluruh body silinder 6 dan 

silinder 7 dilingkupi oleh wake dari silinder baris ke-2. Pada sisi downstream silinder terlihat 

distribusi tekanan tidak rata melainkan semakin naik ke arah lower side pada silinder 6 dan 

semakin menurun pada silinder 7. Dapat dilihat juga grafik distribusi koefisien tekanan diatas 

berbeda dengan grafik sebelumnya.Nilai cp maksimum tidak bernilai 1 melainkan sekitar 0,4.Hal 

ini menandakan bahwa silinder pada baris ke-3 masih dipengaruhi oleh wake yang terjadi pada 

silinder baris ke-2. Sedangkan untuk titik separasi massive pada upper side terjadi pada sudut 121⁰ 

pada silinder 6 dan 114⁰ pada silinder 7. Pada lower side, separasi terjadi pada sudut 249⁰ untuk 

silinder 6 dan sudut 240⁰ untuk silinder 7. Jika dibandingkan dengan titik separasi silinder pada 

baris sebelumnya, separasi pada baris ke-3 cenderung lebih cepat.Untuk nilai Nu pada baris ke-3 

ini semakin menunjukkan bahwa nilai Nu maksimum tidak terjadi pada kecepatan maksimum.Hal 

ini karena aliran yang melintasi silinder pada baris ini masih dipengaruhi oleh aliran sebelumnya 

dan temperatur udara yang melintasi silinder ini lebih tinggi daripada sebelumnya. Selain itu, nilai 

Nu pada baris ini lebih tinggi daripada baris pertama karena dengan heat flux yang sama namun 
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gradien temperatur makin kecil membuat nilai koefisien konveksi h meningkat sehingga nila Nu 

lebih besar. 

 

 

(a) Velocity magnitude Re = 1,77x10
5
. 

 

 

(b) Velocity magnitude Re = 4,42x10
5
. 

Gambar 8. Velocity magnitude di belakang susunan silinder, (a) Re = 1,77x10
5
, (b) Re = 4,42x10

5
. 

 

Gambar 8 menunjukkan velocity profile dari susunan silinder, disini terlihat silinder mana 

yang alirannya mengalami defisit momentum. Aliran di belakang silinder 6 dan silinder 7 masih 

mengalami backflow yang menunjukkan pada titik tersebut merupakan daerah wake dari silinder 

pada baris ke-3. Sedangkan aliran dibelakang silinder 3 sampai dengan silinder 5, masih terlihat 

bahwa aliran belum recovery sepenuhnya yang ditandai masih terdapat cekungan pada velocity 

vector. Hal ini menunjukan bahwa pada titik ini, aliran masih dipengaruhi oleh wake yang 

terbentuk pada silinder baris ke-2 sehingga aliran melintasi silinder baris ke-3 masih dipengaruhi 

oleh wake silinder baris ke-2. 

 
 

KESIMPULAN 

 

Dari grafik cp dan Nu diperoleh hasil bahwa pada silinder baris ke-1 karakteristik aliran 

cenderung sama sedangkan pada baris ke-2 aliran dipengaruhi oleh aliran dari baris ke-1 sehingga 

pada silinder 3 dan silinder 5, aliran terdefleksi. Silinder baris ke-3 dipengaruhi oleh wake silinder 

baris ke-2 sehingga nilai cp lebih rendah. Nilai Nu tertinggi terdapat pada silinder pada baris ke-3 

karena dengan heat flux yang sama namun gradien temperatur makin kecil membuat nilai koefisien 

konveksi (h) meningkat. Nusselt number pada silinder baris ke-2 memiliki nilai maksimum yang 

tertinggi daripada yang lain, dan yang terendah silinder baris ke-1. Semakin tinggi nilai Re 

menaikkan nilai Nu. 
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