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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil  

Data ini merupakan hasil penelitian untuk pengujian simulasi sayap dengan tambahan 

winglet dengan sudut tekuk 15°, 30°, 45°, 60°, dan tanpa winglet dengan metode simulasi 

menggunakan ansys 14.5  

 

4.1.1 Data Hasil Pengujian simulation (Ansys 14.5)  

Hasil analisis data aerodinamika untuk sayap winglet dengan airfoil NACA 2415 

berupa force dari vektor x dan y pada pengujian simulasi Ansys 14.5 yang kemudian 

diolah menggunakan rumus dasar teori yang ada pada Bab 2  

)sin()cos(

)sin()cos(





yxl

yxd

FFF

FFF




     

untuk menghitung force lift dan drag dengan menggunakan microsoft excel 2013 

yang kemudian masing-masing rumus dimasukkan ke dalam kolom Fd dan Fl.  Dan 

menghasilkan tabel sebagai berikut,  

 

Tabel 4.1 hasil pengujian simulasi menggunakan Ansys 14.5 sayap dengan menggunakan 

tambahan winglet 15°, 30°, 45°, 60°, tanpa Winglet 

WINGLET 15° 

α Fx Fy Fd Fl rad Cos α Sin α 

0 10.36644 0.899424 10.36644 0.899424 0 1 0 

8 12 4.84417 12.64896 3.114082 0.139626 0.990268 0.139173 

10 12.9676 5.742745 13.76781 3.403699 0.174533 0.984808 0.173648 

12 14.01552 6.683307 15.09878 3.62327 0.20944 0.978148 0.207912 

14 15.20955 7.524198 16.57803 3.621174 0.244346 0.970296 0.241922 

16 16.59794 8.283887 18.23831 3.387972 0.279253 0.961262 0.275637 

18 18.04795 8.908473 19.91749 2.895338 0.314159 0.951057 0.309017 
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WINGLET 30° 

α Fx Fy Fd Fl rad Cos α Sin α 

0 10.35369 0.897037 10.35369 0.897037 0 1 0 

8 12 4.829413 12.63748 3.100793 0.139626 0.990268 0.139173 

10 12.95237 5.809621 13.76443 3.472204 0.174533 0.984808 0.173648 

12 13.97263 6.66472 15.05297 3.614006 0.20944 0.978148 0.207912 

14 15.24784 7.619631 16.63827 3.704509 0.244346 0.970296 0.241922 

16 16.56524 8.287244 18.2078 3.400213 0.279253 0.961262 0.275637 

18 18.00391 8.849796 19.85747 2.853143 0.314159 0.951057 0.309017 

 

WINGLET 45° 

α Fx Fy Fd Fl rad Cos α Sin α 

0 10.33558 1.004039 10.33558 1.004039 0 1 0 

8 12 4.766305 12.57787 3.045442 0.139626 0.990268 0.139173 

10 12.93728 5.746254 13.73856 3.41242 0.174533 0.984808 0.173648 

12 13.94662 6.599277 15.01392 3.555402 0.20944 0.978148 0.207912 

14 15.12658 7.474411 16.48548 3.592937 0.244346 0.970296 0.241922 

16 16.52278 8.246727 18.15583 3.372966 0.279253 0.961262 0.275637 

18 17.91366 8.748047 19.7402 2.784262 0.314159 0.951057 0.309017 

 

WINGLET 60° 

α Fx Fy Fd Fl rad Cos α Sin α 

0 10.31621 1.017435 10.31621 1.017435 0 1 0 

8 12.01668 5 12.56927 3.09158 0.139626 0.990268 0.139173 

10 12.89264 6 13.6844 3.362366 0.174533 0.984808 0.173648 

12 13.93319 6.651781 15.01169 3.609551 0.20944 0.978148 0.207912 

14 15.1235 7.415572 16.46825 3.536592 0.244346 0.970296 0.241922 

16 16.45357 8.156473 18.06442 3.305287 0.279253 0.961262 0.275637 

18 17.92739 8.86814 19.79036 2.894235 0.314159 0.951057 0.309017 

 

TANPA WINGLET 

α Fx Fy Fd Fl rad Cos α Sin α 

0 10.15905 0.879518 10.15905 0.879518 0 1 0 

8 12 4.610477 12.38465 2.915238 0.139626 0.990268 0.139173 

10 12.6949 5.476541 13.45303 3.188893 0.174533 0.984808 0.173648 

12 13.72217 6.329619 14.73831 3.338301 0.20944 0.978148 0.207912 

14 14.88744 7.15037 16.17505 3.336375 0.244346 0.970296 0.241922 

16 16.24997 7.878253 17.79201 3.093965 0.279253 0.961262 0.275637 

18 17.60275 8.42752 19.34545 2.5755 0.314159 0.951057 0.309017 
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Keterangan : Fx = Nilai arah vector gaya x pada Ansys 

Fy = Nilai arah vector gaya y pada Ansys 

     Fd = Nilai gaya Drag/Hambat 

            Fl = Nilai gaya Lift/Angkat 

              α = Sudut serang pada sayap 

 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Pembahasan data simulasi untuk force lift variasi winglet 60°, 45°, 30°, 15°, dan 

tanpa winglet  

 
Gambar 4.1  Grafik Perbandingan hasil Force lift terhadap variasi sudut serang dan 

variasi sudut winglet 
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Dari grafik 4.11 dapat dilihat bahwa semakin meningkatnya sudut serang alpha dapat 

meningkatkan gaya lift.  Pada awal sampai akhir pada grafik mempunyai titik 

kecenderungan yang sama hal ini disebabkan semakin bertambahnya sudut serang 

semakin meningkat pula gaya lift yang dicapai.  Karena adanya terjangan angin setiap 

luasan berbeda pada setiap peningkatan sudut dan  perbedaan tekanan.  Hal ini sesuai 

teori pada persamaan berikut 

)sin()cos(  yxl FFF   

Dari hasil simulasi ini seperti nampak pada Grafik 4.11, variasi winglet 30o 

menghasilkan gaya lift terbesar yaitu 3.704509 newton terjadi pada sudut serang alpha 

14°, jika sudut serang diperbesar lagi, terjadi penurunan lift secara mendadak dan stall. 

Stall diakibatkan oleh bertambah besarnya sudut serang lebih lanjut akan menyebabkan 

berkurangnya gaya lift serta bertambah besarnya gaya hambat secara mendadak.  diikuti 

oleh variasi winglet 15o, 60o, 45o, dan tanpa winglet, jadi untuk mendapatkan gaya lift 

tinggi pada winglet  30o pada sudut serang 14o. 

gaya lift tertinggi yang didapat pada winglet 30o dipengaruhi oleh sudut tekuk dan 

gaya resultan pada winglet itu sendiri.  Gaya resultan pada winglet ini lebih cenderung  

miring 30o ke atas karena disebabkan sudut atau kemiringan winglet itu maka gaya liftnya 

tinggi sesuai gaya resultannya cenderung keatas dan dipengaruhi juga oleh fungsi winglet 

sendiri untuk meredam putaran udara pada ujung sayap yang disebabkan bertemunya 

aliran udara bagian bawah sayap bertekanan tinggi dengan aliran udara bertekanan rendah 

sehingga terbentuk putaran udara atau vorteks, untuk sudut kemiringan 30o sangat sesuai 

dan pas posisi kemiringannya karena dapat meredam putaran udara dari aliran udara yang 

bertekanan tinggi bagian bawah dengan aliran udara bagian atas yang betekanan rendah, 

beda halnya dengan sudut kemiringan 15o, walaupun gaya resultan cenderung keatas 

karena dipengaruhi sudut 15o tetapi sudutnya cenderung miring kebawah mendekati 0o 

sehingga masih menghasilkan putaran udara atau vorteks 

hal ini berbeda pada winglet lainnya pada 60º dan 45º walaupun dapat meredam 

putaran pada ujung sayap karena bertemunya aliran udara bagian bawah sayap dengan 

aliran udara bagian atas yang bertekanan rendah karena pengaruh sudut winglet tetapi  

sudutnya cenderung keatas sehingga gaya resultannya akan kesamping sehingga gaya 

liftnya rendah.  Untuk sayap tanpa winglet, dikarenakan tidak adanya winglet maka tidak 

adanya gaya resultan yang didapat akibatnya  sayap ini mengandalkan gaya lift yang ada   
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disamping itu juga dipengaruhi oleh gaya geser pada winglet, gaya geser bertambah 

panjang lintasannya dalam hal ini adalah angin atau streamline yang melalui permukaan 

winglet, dari pendeknya aliran yang dilewati gaya geser pada sudut serang 0o sampai 

bertambah panjang nya aliran gaya geser pada permukaan winglet karena sudut serang 

bertambah maka dari itu sudut winglet 30o menghasilkan gaya geser yang tinggi sehingga 

mempengaruhi gaya lift, beda halnya dengan dengan sudut winglet 15o karena sudut 

kemiringannya tidak seperti 30o maka gaya gesernya tidak panjang pada permukaan 

winglet dari sudut serang 0o sampai bertambah panjangnya aliran gaya geser karena sudut 

serang bertambah  

Pada winglet 30o disebabkan nilainya tertinggi dipengaruhi oleh bentuk airfoil nya itu 

sendiri pada bagian atas melengkung dan sisi bawah cenderug lurus sehingga 

menhasilkan gaya lift beda halnya kalau winglet 30o berbentuk pelat atau simetris maka 

tekanan antara sisi atas dan sisi bawah akan seimbang maka hasilnya untuk menghasilkan 

gaya lift tidak ada  karena  alirannya simetris seluruhnya  

Penentuan yang didapat pada winglet sudut 30o bisa didapatkan dari rumus 

persamaan integral seperti dibawah ini : 

 

(Bruce R, Donald F, Theodore H. 2003 : 115) 

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode simulasi bukan eksperimental maka 

untuk melakukan pengintegralan dan menentukan lift dan drag, untuk mengetahui 

distribusi dari tekanan, tegangan geser  disepanjang permukaan.  Distribusi ini sangat 

sulit sekali didapatkan, baik secara metode eksperimental ataupun teoritis.  Maka dari itu 

tekanan, tegangan geser memberikan kontribusi terhadap lift atau drag, karena untuk 

sembarang benda tidak nol ataupun 90o pengecualiannya adalah pelat datar yang diatur 

baik sejajar terhadap aliran hulu atau tegak lurus terhadap aliran hulu maka dari itu 

dengan menggunakan metode simulasi ANSYS fluent, tekanan, tegangan geser  bisa 

diketahui dengan masukan atau inputan gaya lift, drag dan K-epsilon maka akan diketahui 

hasil tekanan, tegangan geser  dalam nilai arah vector gaya Fx atau Fy dari ANSYS 

fluent tersebut. 

Dari grafik simulasi bisa terlihat juga, ada pengaruh perbandingan gaya lift tanpa 

winglet dengan menggunakan winglet 30o dengan kenaikan 0.366208 newton.   
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4.2.2 Pembahasan data simulasi untuk force drag variasi winglet 60°, 45°, 30°, 15°, 

dan tanpa winglet 

 
Gambar 4.2 Grafik Perbandingan hasil Force drag terhadap variasi sudut serang dan 

variasi sudut winglet 
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Gambar 4.3  Grafik Perbandingan hasil Force drag terhadap variasi sudut serang dan 

variasi sudut winglet diambil setiap sudut 16° dan 18° per variasi winglet 

dan tanpa winglet 
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Dari grafik 4.13 dapat dilihat bahwa semakin meningkatnya sudut serang alpha dapat 

meningkatkan gaya drag.  Pada awal sampai akhir pada grafik mempunyai titik 

kecendrungan semakin kecil semakin naik, hal ini disebabkan semakin bertambahnya 

sudut serang semakin meningkat pula gaya force drag yang dicapai dan gangguan aliran 

udara oleh sayap menarik mundur. Hal ini sesuai dengan persamaan rumus 

)sin()cos(  yxd FFF   

Dari grafik diatas terlihat gaya drag pada variasi winglet 15° memiliki nilai tertinggi 

19.91749 pada sudut alpha  18° diikuti oleh variasi winglet 30°, 45°, 60°, dan tanpa 

winglet.  

Penentuan yang didapat pada winglet sudut 30 bisa didapatkan dari rumus persamaan 

integral seperti dibawah ini : 

 

(Bruce R, Donald F, Theodore H. 2003 : 115) 

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode simulasi bukan eksperimental maka 

untuk melakukan pengintegralan dan menentukan lift dan drag, untuk mengetahui 

distribusi dari tegangan geser  disepanjang permukaan. Distribusi – distribusi ini 

sangat sulit sekali didapatkan, baik secara metode simulasi dan eksperimental ataupun 

teoritis.  Maka dari itu tegangan geser sama – sama memberikan kontribusi terhadap lift 

atau drag, karena untuk sembarang benda tidak nol ataupun 90o pengecualiannya adalah 

pelat datar yang diatur baik sejajar terhadap aliran hulu atau tegak lurus terhadap aliran 

hulu maka dari itu dengan menggunakan motode simulasi ANSYS fluent, tegangan geser 

 bisa diketahui dengan masukan atau inputan Formula gaya lift, drag dan K-epsilon 

maka akan diketahui hasil tegangan geser  dalam bentuk  nilai arah vector gaya Fx atau 

Fy dari ANSYS fluent tersebut. 

Dari grafik simulasi bisa terlihat juga, ada pengaruh perbandingan gaya drag tanpa 

winglet dengan menggunakan winglet 15°dengan kenaikan 0.57204 newton 
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4.3 Hasil simulasi 

4.3.1 Simulasi sayap dengan sudut Winglet 15° 

Lampiran 1.1 sampai dengan 1.7 merupakan hasil analisa simulasi berbentuk vector, 

streamline, dan contour untuk mengetahui kecepatan angin, arah aliran angin, dan 

tekanan menggunakan variasi winglet 15° dengan kecepatan angin 15 m/sec. Untuk 

tekanan warna merah menunjukan nilai tertinggi sedangkan warna biru menunjukan nilai 

terendah.  

Warna kuning pada garis vector dan streamline dibagian atas sayap menunjukan 

terjadi kecepatan tinggi ketika sudut alpha 0° sampai sudut 18° begitu juga pada warna 

biru pada garis vector dan streamline menunjukan kecepatan rendah pada bagian bawah 

sayap maka hal ini sesuai dengan persamaan Bernoulli. 

Begitu pula dengan tekanan dalam bentuk contour, ketika sayap pada sudut 0°, 

tampak tekanan tinggi berwarna merah pada bagian depan sayap sampai sudut 8°, 10°, 

12°, 14°, 16°, dan 18° tekanan berwarna merah meliputi bagian bawah sayap sebaliknya 

pada bagian atas sayap tampak berwarna hijau kebiruan hal itu menandakan bahwa 

tekanan pada bagian atas sayap rendah 

Untuk winglet pada ujung sayap disudut serang 12°, terjadi putaran udara atau 

vorteks disekitar belakang winglet sendiri dalam bentuk streamline, hal ini diakibatkan 

terjadinya vorteks karena ada hambatan seperti gesekan permukaan maka akan 

mengalami tegangan geser dan diferensiasi kecepatan atau perbedaan tekanan antara 

tekanan bagian bawah sayap yang tinggi dengan tekanan bagian sayap atas yang rendah 

yang bertemu di ujung winglet karena bertambahnya sudut serang serta gaya dorong 

(Thurst) pada sayap itu dan jika semakin banyak gangguan yang dialami maka alirannya 

akan terus berubah sehingga menyebabkan vorteks dan bilangan Reynold >107, bilangan 

Reynold diuraikan dari hasil perbedaan aliran fluida, depan dan ujung permukaan, dan 

kekasaran permukaan dalam persamaan : 

 (Steeter L.victor, 1986 : 234) 

terlihat putaran udara atau vorteks pada winglet berwarna biru hal itu menandakan 

putaran udara yang dihasilkan rendah hal ini disebabkan winglet meredam bertemunya 

aliran udara bagian bawah bertekanan tinggi menuju aliran udara bagian atas yang 

bertekanan rendah sehingga putaran udara yang dilewati winglet rendah.  
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4.3.2 Simulasi sayap dengan sudut Winglet 30° 

Lampiran 2.1 sampai dengan 2.7 merupakan hasil analisa simulasi berbentuk vector, 

streamline, dan contour untuk mengetahui kecepatan angin, arah aliran angin, dan 

tekanan menggunakan variasi winglet 30° dengan kecepatan angin 15 m/sec. Untuk 

tekanan warna merah menunjukan nilai tertinggi sedangkan warna biru menunjukan nilai 

terendah.  

Warna kuning pada garis vector dan streamline dibagian atas sayap menunjukan 

terjadi kecepatan tinggi ketika sudut alpha 0° sampai sudut 18° begitu juga pada warna 

biru pada garis vector dan streamline menunjukan kecepatan rendah pada bagian bawah 

sayap maka hal ini sesuai dengan persamaan Bernoulli. 

Begitu pula dengan tekanan dalam bentuk contour, ketika sayap pada sudut 0°, 

tampak tekanan tinggi berwarna merah pada bagian depan sayap sampai sudut 8°, 10°, 

12°, 14°, 16°, dan 18° tekanan berwarna merah meliputi bagian bawah sayap sebaliknya 

pada bagian atas sayap tampak berwarna hijau kebiruan hal itu menandakan bahwa 

tekanan pada bagian atas sayap rendah 

Untuk winglet pada ujung sayap disudut serang 12°, terjadi putaran udara atau 

vorteks disekitar belakang winglet sendiri dalam bentuk streamline, hal ini diakibatkan 

terjadinya vorteks karena ada hambatan seperti gesekan permukaan maka akan 

mengalami tegangan geser dan diferensiasi kecepatan atau perbedaan tekanan antara 

tekanan bagian bawah sayap yang tinggi dengan tekanan bagian sayap atas yang rendah 

yang bertemu di ujung winglet karena bertambahnya sudut serang serta gaya dorong 

(Thurst) pada sayap itu dan jika semakin banyak gangguan yang dialami maka alirannya 

akan terus berubah sehingga menyebabkan vorteks dan bilangan Reynold >107, bilangan 

Reynold diuraikan dari hasil perbedaan aliran fluida, depan dan ujung permukaan, dan 

kekasaran permukaan dalam persamaan : 

 (Steeter L.victor, 1986 : 234) 

Terlihat putaran udara pada winglet berwarna biru hal itu menandakan putaran udara 

yang dihasilkan rendah hal ini disebabkan winglet meredam bertemunya aliran udara 

bagian bawah bertekanan tinggi menuju aliran udara bagian atas yang bertekanan rendah 

sehingga putaran udara yang dilewati winglet rendah. 
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4.3.3 Simulasi sayap dengan sudut Winglet 45° 

Lampiran 3.1 sampai dengan 3.7 merupakan hasil analisa simulasi berbentuk vector, 

streamline, dan contour untuk mengetahui kecepatan angin, arah aliran angin, dan 

tekanan menggunakan variasi winglet 45° dengan kecepatan angin 15 m/sec. Untuk 

tekanan warna merah menunjukan nilai tertinggi sedangkan warna biru menunjukan nilai 

terendah.  

Warna kuning pada garis vector dan streamline dibagian atas sayap menunjukan 

terjadi kecepatan tinggi ketika sudut alpha 0° sampai sudut 18° begitu juga pada warna 

biru pada garis vector dan streamline menunjukan kecepatan rendah pada bagian bawah 

sayap maka hal ini sesuai dengan persamaan Bernoulli. 

Begitu pula dengan tekanan dalam bentuk contour, ketika sayap pada sudut 0°, 

tampak tekanan tinggi berwarna merah pada bagian depan sayap sampai sudut 8°, 10°, 

12°, 14°, 16°, dan 18° tekanan berwarna merah meliputi bagian bawah sayap sebaliknya 

pada bagian atas sayap tampak berwarna hijau kebiruan hal itu menandakan bahwa 

tekanan pada bagian atas sayap rendah 

Untuk winglet pada ujung sayap disudut serang 12°, terjadi putaran udara atau 

vorteks disekitar belakang winglet sendiri dalam bentuk streamline, hal ini diakibatkan 

terjadinya vorteks karena ada hambatan seperti gesekan permukaan maka akan 

mengalami tegangan geser dan diferensiasi kecepatan atau perbedaan tekanan antara 

tekanan bagian bawah sayap yang tinggi dengan tekanan bagian sayap atas yang rendah 

yang bertemu di ujung winglet karena bertambahnya sudut serang serta gaya dorong 

(Thurst) pada sayap itu dan jika semakin banyak gangguan yang dialami maka alirannya 

akan terus berubah sehingga menyebabkan vorteks dan bilangan Reynold >107, bilangan 

Reynold diuraikan dari hasil perbedaan aliran fluida, depan dan ujung permukaan, dan 

kekasaran permukaan dalam persamaan : 

 (Steeter L.victor, 1986 : 234) 

Terlihat putaran udara pada winglet berwarna hijau kebiruan hal itu menandakan 

putaran udara yang dihasilkan sedang tidak tinggi dan rendah hal ini disebabkan winglet 

meredam bertemunya aliran udara bagian bawah bertekanan tinggi menuju aliran udara 

bagian atas yang bertekanan rendah sehingga putaran udara yang dilewati winglet rendah.  
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4.3.4 Simulasi sayap dengan sudut Winglet 60° 

Lampiran 4.1 sampai dengan 4.7 merupakan hasil analisa simulasi berbentuk vector, 

streamline, dan contour untuk mengetahui kecepatan angin, arah aliran angin, dan 

tekanan menggunakan variasi winglet 60° dengan kecepatan angin 15 m/sec. Untuk 

tekanan warna merah menunjukan nilai tertinggi sedangkan warna biru menunjukan nilai 

terendah.  

Warna kuning pada garis vector dan streamline dibagian atas sayap menunjukan 

terjadi kecepatan tinggi ketika sudut alpha 0° sampai sudut 18° begitu juga pada warna 

biru pada garis vector dan streamline menunjukan kecepatan rendah pada bagian bawah 

sayap maka hal ini sesuai dengan persamaan Bernoulli. 

Begitu pula dengan tekanan dalam bentuk contour, ketika sayap pada sudut 0°, 

tampak tekanan tinggi berwarna merah pada bagian depan sayap sampai sudut 8°, 10°, 

12°, 14°, 16°, dan 18° tekanan berwarna merah meliputi bagian bawah sayap sebaliknya 

pada bagian atas sayap tampak berwarna hijau kebiruan hal itu menandakan bahwa 

tekanan pada bagian atas sayap rendah 

Untuk winglet pada ujung sayap disudut serang 12°, terjadi putaran udara atau 

vorteks disekitar belakang winglet sendiri dalam bentuk streamline, hal ini diakibatkan 

terjadinya vorteks karena ada hambatan seperti gesekan permukaan maka akan 

mengalami tegangan geser dan diferensiasi kecepatan atau perbedaan tekanan antara 

tekanan bagian bawah sayap yang tinggi dengan tekanan bagian sayap atas yang rendah 

yang bertemu di ujung winglet karena bertambahnya sudut serang serta gaya dorong 

(Thurst) pada sayap itu dan jika semakin banyak gangguan yang dialami maka alirannya 

akan terus berubah sehingga menyebabkan vorteks dan bilangan Reynold >107, bilangan 

Reynold diuraikan dari hasil perbedaan aliran fluida, depan dan ujung permukaan, dan 

kekasaran permukaan dalam persamaan : 

 (Steeter L.victor, 1986 : 234) 

Terlihat putaran udara pada winglet berwarna biru hal itu menandakan putaran udara 

yang dihasilkan rendah hal ini disebabkan winglet meredam bertemunya aliran udara 

bagian bawah bertekanan tinggi menuju aliran udara bagian atas yang bertekanan rendah 

sehingga putaran udara yang dilewati winglet rendah.  
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4.3.5 Simulasi sayap tanpa Winglet 

Lampiran 5.1 sampai dengan 5.7 merupakan hasil analisa simulasi berbentuk vector, 

streamline, dan contour untuk mengetahui kecepatan angin, arah aliran angin, dan 

tekanan menggunakan tanpa winglet dengan kecepatan angin 15 m/sec. Untuk tekanan 

warna merah menunjukan nilai tertinggi sedangkan warna biru menunjukan nilai 

terendah.  

Warna kuning pada garis vector dan streamline dibagian atas sayap menunjukan 

terjadi kecepatan tinggi ketika sudut alpha 0° sampai sudut 18° begitu juga pada warna 

biru pada garis vector dan streamline menunjukan kecepatan rendah pada bagian bawah 

sayap maka hal ini sesuai dengan persamaan Bernoulli. 

Begitu pula dengan tekanan dalam bentuk contour, ketika sayap pada sudut 0°, 

tampak tekanan tinggi berwarna merah pada bagian depan sayap sampai sudut 8°, 10°, 

12°, 14°, 16°, dan 18° tekanan berwarna merah meliputi bagian bawah sayap sebaliknya 

pada bagian atas sayap tampak berwarna hijau kebiruan hal itu menandakan bahwa 

tekanan pada bagian atas sayap rendah 

Untuk winglet pada ujung sayap disudut serang 12°, terjadi putaran udara atau 

vorteks disekitar belakang winglet sendiri dalam bentuk streamline, hal ini diakibatkan 

terjadinya vorteks karena ada hambatan seperti gesekan permukaan maka akan 

mengalami tegangan geser dan diferensiasi kecepatan atau perbedaan tekanan antara 

tekanan bagian bawah sayap yang tinggi dengan tekanan bagian sayap atas yang rendah 

yang bertemu di ujung winglet karena bertambahnya sudut serang serta gaya dorong 

(Thurst) pada sayap itu dan jika semakin banyak gangguan yang dialami maka alirannya 

akan terus berubah sehingga menyebabkan aliran vorteks dan bilangan Reynold >107, 

bilangan Reynold diuraikan dari hasil perbedaan aliran fluida, depan dan ujung 

permukaan, dan kekasaran permukaan dalam persamaan : 

 (Steeter L.victor, 1986 : 234) 

Terlihat putaran udara pada ujung sayap berwarna kuning kemerahan hal itu 

menandakan putaran udara yang dihasilkan besar hal ini disebabkan sayap tanpa winglet 

menyebabkan bertemunya aliran pada bagian bawah sayap bertekanan tinggi menuju 

aliran udara bagian atas yang bertekanan rendah sehingga putaran udara yang dilewati 

winglet rendah.  

 


