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Mekanika Fluida

PENGERTIAN MEKANIKA FLUIDA

 Mekanika fluida adalah ilmu tentang gaya dan

gerakan dari suatu fluida

 Fluida adalah suatu material yang memiliki gaya gesek

rendah (shear stress)

 Fluida: air, udara, minyak, dll

 Not fluid: baja, intan, kertas, dll
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MACAM MEKANIKA FLUIDA
 Mekanika fluida dapat dikategorikan dua macam yaitu

dinamika fluida dan statik fluida

 Dinamika fluda (fluid dynamic) aliran sungai,

aliran darah di dalam tubuh

 Statik fluida (fluid static) dam, cairan dalam

tangki (tidak ada gaya geser >> diam)

FLUIDA
 Fluida  Cairan dan Gas

 Cairan molekul-molekul saling berdekatan satu

sama lain

 Gasmolekul – molekul satu sama lain saling

berjauhan dengan gas tumbukan satu sama lain lemah

 Sifat-sifat cairan dan gas dipengaruhi oleh tekanan

dan temperatur
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DENSITAS
 Densitas (, rho) adalah massa suatu fluida untuk

tiap satuan volume

 Densitas suatu fluida dapat diukur dengan mengukur
berat dan volume

 Botol Piknometer dapat dipergunakan untuk
pengukuran densitas cairan

 Air raksa merupakan cairan yang memiliki densitas
terbesar (Hg (20oC, 1 atm) = 13.580 kg/m3)

 Hidrogen merupakan gas yang miliki densitas
terkecil (H2 (20oC, 1 atm) = 0.0838 kg/m3)

VISCOSITAS
 Viskositas () adalah ketahanan dari suatu fluida untuk

mengalir

 Satuan dari viskositas adalah poise

1 Poise = 1 g/(cm.s) = 0.1 Pa.s

 Air akan mudah mengalir dibandingkan madu karena

madu memiliki viskositas yang tinggi

 Viskositas yang tinggi menyebabkan gas gesek dari fluida

menjadi besar
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Kinematik Viscositas ()

1 centistoke (cSt) = 10-6 m2/s
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TEKANAN
 Adalah Gaya Normal Persatuan

Luas permukaan. P = F/A
F : Gaya yg bekerja, A: Luas permukaan dimana gaya bekerja.

Satuan SI:

SATUAN DAN FAKTOR KONVERSI

 Panjang : meter, mil, feet, km

 Waktu : jam, menit, detik

 Massa : kg, lbm, ons, gram
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CONTOH KONVERSI
 Konversi kecepatan dari 327 mil/h ke ft/s

1 mil = 5280 ft

1 hour = 3600 second

Kecepatan = 327 mil/h x 5280 ft/mil x 1/3600 h/s

= 480 ft/s
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TEKANAN KARENA GAYA BERAT FLUIDA

ATAU

V = hAATAU
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Aliran Air:
Apa perbedaan Open Channel dan Close Conduit/Pipe

flow ?

SIFAT-SIFAT ALIRAN FLUIDA

Laminer (Stabil)

Turbulen
(Tak Stabil)

Gerak partikel mengikuti lintasan yang teratur

(Satu sama lain tak pernah saling berpotongan)

Gerak partikel mengikuti lintasan yang tak teratur

(Ada bagian yang berpusar)

garis alir
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Persamaan
kontinyuitas

Dx1

Dx2

FLUIDA IDEAL

 Encer (Nonviscous)

 Aliran Stabil (Tidak turbulen)

 Tak termampatkan (Incompressible) Selama mengalir kerapatannya konstan

Viskositas mendekati nol

Kecepatan partikel pada suatu titik konstan

Derajat gesekan internal fluida

P
v

A1

A2

v1

v2

Muatan kekal :

Apabila fluida tak termampatkan :

Av = konstan

Debit (Fluks)

Persamaan Bernoulli

PERSAMAAN BERNOULLI

Dx1

Dx2v1

v2

P1A1

P2A2

y1

y2

Usaha total :

Perubahan energi kinetik :

Perubahan energi potensial :

Teorema Usaha - Energi :
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PENERAPAN HUKUM BERNOULLIPENERAPAN HUKUM BERNOULLI
F

1

2

v

Entrance Length

24
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Shear stress and velocity distribution in pipe for
laminar flow

Typical velocity and shear distributions in turbulent flow
near a wall: (a) shear; (b) velocity.

26
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Solution of Pipe Flow Problems

• Single Path
– Find Dp for a given L, D, and Q
 Use energy equation directly

– Find L for a given Dp, D, and Q

 Use energy equation directly

Solution of Pipe Flow Problems

• Single Path (Continued)
– Find Q for a given Dp, L, and D

1. Manually iterate energy equation and friction factor
formula to find V (or Q), or

2. Directly solve, simultaneously, energy equation and
friction factor formula using (for example) Excel

– Find D for a given Dp, L, and Q
1. Manually iterate energy equation and friction factor

formula to find D, or

2. Directly solve, simultaneously, energy equation and
friction factor formula using (for example) Excel
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Example 1
 Water at 10C is flowing at a rate of 0.03 m3/s through a pipe. The pipe

has 150-mm diameter, 500 m long, and the surface roughness is estimated
at 0.06 mm. Find the head loss and the pressure drop throughout the
length of the pipe.

Solution:
 From Table 1.3 (for water):  = 1000 kg/m3 and  =1.30x10-3 N.s/m2

V = Q/A and A=R2

A = (0.15/2)2 = 0.01767 m2

V = Q/A =0.03/.0.01767 =1.7 m/s
Re = (1000x1.7x0.15)/(1.30x10-3) = 1.96x105 > 2000  turbulent flow

To find , use Moody Diagram with Re and relative roughness (k/D).
k/D = 0.06x10-3/0.15 = 4x10-4

From Moody diagram,   0.018
The head loss may be computed using the Darcy-Weisbach equation.

The pressure drop along the pipe can be calculated using the relationship:
ΔP=ghf = 1000 x 9.81 x 8.84
ΔP = 8.67 x 104 Pa

30

Example 2
 Determine the energy loss that will occur as 0.06 m3/s water flows

from a 40-mm pipe diameter into a 100-mm pipe diameter through
a sudden expansion.

Solution:
 The head loss through a sudden enlargement is given by;

Da/Db = 40/100 = 0.4

From Table 6.3: K = 0.70

Thus, the head loss is
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Example 3

 Calculate the head added by the pump when
the water system shown below carries a
discharge of 0.27 m3/s. If the efficiency of
the pump is 80%, calculate the power input
required by the pump to maintain the flow.

Solution:
Applying Bernoulli equation between section 1 and 2

(1)

P1 = P2 = Patm = 0 (atm) and V1=V2 0
Thus equation (1) reduces to:

(2)

HL1-2 = hf + hentrance + hbend + hexit

From (2):
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The velocity can be calculated using the continuity
equation:

Thus, the head added by the pump: Hp = 39.3 m

Pin = 130.117 Watt ≈ 130 kW.

EGL & HGL for a Pipe System
 Energy equation

 All terms are in dimension of length (head, or
energy per unit weight)

 HGL – Hydraulic Grade Line

 EGL – Energy Grade Line

 EGL=HGL when V=0 (reservoir surface, etc.)

 EGL slopes in the direction of flow
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EGL & HGL for a Pipe System
 A pump causes an abrupt rise in EGL (and

HGL) since energy is introduced here

EGL & HGL for a Pipe System

• A turbine causes an
abrupt drop in EGL
(and HGL) as energy
is taken out

• Gradual expansion
increases turbine
efficiency
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EGL & HGL for a Pipe System
 When the flow passage changes diameter, the

velocity changes so that the distance between
the EGL and HGL changes

 When the pressure becomes 0, the HGL
coincides with the system

EGL & HGL for a Pipe System
 Abrupt expansion into reservoir causes a

complete loss of kinetic energy there



1/4/2014

20

Persamaan yang dipakai dalam hidrolika
Persamaan Kontinuitas Q = A1 V1 = A2 V2

Persamaan Energi E = mgh + ½ mV2

Persamaan Momentum

Persamaan Bernoulli

1/4/2014 Ir.Darmadi,MM 40

HUKUM YANG DIGUNAKAN
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Open Channel Hydraulics
Hidrolika Saluran Terbuka

 Open Channel

 Saluran terbuka

 Aliran dengan
permukaan bebas

 Mengalir dibawah gaya
gravitasi, dibawah
tekanan udara atmosfir.

- Mengalir karena adanya
slope dasar saluran

Jenis Aliran
Berdasarkan waktu pemantauan

 Aliran Tunak (Steady Flow)

 Aliran Taktunak (unsteady Flow)

Berdasarkan ruang pemantauan

 Aliran Seragam (Uniform flow)

 Aliran Berubah (Varied flow)
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Karakteristik aliran
Tipe aliran Kecepatan rata-

rata
Kedalaman

Steady, uniform V = konstan y = konstan

Steady,
nonuniform

V = V (x) y = y (x)

Unsteady,
uniform

V = V (t) y = y (t)

Unsteady, non
uniform

V = V (x,t) Y = y (x,t)

Tipe aliran yang mungkin terjadi pada
saluran terbuka
 Aliran Berubah Cepat (Rapidly Varied Flow)

 Aliran Berubah Lambat (Gradually varied flow)

Loncatan hidrolik Penurunan hidrolik

Aliran di atas ambang lebar
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Klasifikasi aliran berdasarkan kekritisannya

 Subkritis F < 1 aliran dengan kecepatan rendah

 Kritis F = 1

 Superkritis F > 1 aliran dengan kecepatan tinggi

F = bilangan Froude, F adalah sebuah parameter non-dimensional

yang menunjukkan efek relative dari efek inersia terhadap efek
gravitasi.

Aliran subkritis dikendalikan oleh halangan di hilir sementara
aliran superkritis dipengaruhi pengendalian hulu aliran.

Latihan:
Dalam saluran terbuka :

a. Garis gradien hidrolik selalu sejajar dengan garis
gradien energi

b. Garis gradien energi berimpit dengan permukaan
bebas

c. Garis-garis gradien energi dan hidrolik berimpit

d. Garis gradien hidrolik tidak pernah dapat naik

e. Garis gradien hidrolik dan permukaan bebas
berimpit
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Saluran Terbuka
 Artificial Channel/Saluran Buatan

 Natural Channel/Saluran Alami

 Artificial Channel/Saluran Buatan

 Dibuat oleh manusia

 Contoh: Saluran irigasi, kanal, saluran pelimpah, kali, selokan,
gorong-gorong dll

 Umumnya memiliki geometri saluran yang tetap (tidak
menyempit/melebar)

 Dibangun menggunakan beton, semen, besi

 Memiliki kekasaran yang dapat ditentukan

 Analisis saluran yang telah ditentukan memberikan hasil yang
relatif akurat

Natural Channel/Saluran Alami
 Geometri saluran tidak teratur

 Material saluran bervariasi – kekasaran berubah-ubah

 Lebih sulit memperoleh hasil yang akurat dibandingkan
dengan analisis aliran saluran buatan.

 Perlu pembatasan masalah, bila tidak analisis menjadi
lebih kompleks (misal erosi dan sedimen)
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 Bergantung banyak faktor antara lain
 Bentuk saluran
 Kekasaran dinding saluran
 Debit aliran

 Kecepatan minimum terjadi di dekat dinding batas, membesar
dengan jarak menuju permukaan

 Pada saluran dengan lebar 5-10 kali kedalaman, distribusi kecepatan
disekitar bagian tengah saluran adalah sama.

 Dalam praktek saluran dianggap sangat lebar bila lebar > 10 x
kedalaman

Distribusi Kecepatan

2,5
2,0

1.0

2,5
2,0

1.0
2,5

2,0

1.0

Pengukuran kecepatan aliran
 Menggunakan current meter

 Baling-baling yang berputar karena adanya aliran

 Menggunakan hubungan antara kecepatan sudut dan
kecepatan aliran

 Semakin banyak titik pengukuran semakin baik

 Untuk keperluan praktis kecepatan rata-rata diukur
 pada 0,6 kali kedalaman dari muka air

 rerata kecepatan pada 0,2 dan 0,8 kali kedalaman

 0,8-0,95 kecepatan di permukaan (biasa diambil 0,85)

Kecepatan maksimum terjadi pada antara 0,75-0,95 kali
kedalaman
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Distribusi kecepatan berdasar
kedelaman

Free surface flow One dimensional model

Geometri Saluran
 Kedalaman (y) - depth

 Ketinggian di atas datum (z) - stage

 Luas penampang A (area – cross section area)

 Keliling basah (P) – wetted perimeter

 Lebar permukaan (B) – surface perimeter

 Jari-jari hidrolis – (A/P) – rasio luas terhadap keliling
basah

 Rata-rata kedalaman hidrolis (D) – rasio luas terhadap
lebar permukaan

 Kemiringan saluran (So)
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Persamaan untuk saluran persegipanjang, trapezoidal, dan
lingkaran

X=1/m,

I. KONSEP DASAR
 Pada aliran bebas dipakai jari-jari hidraulik sebagai

panjang karakteristik. Jari-jari hidraulik didefinisikan
sebagai luas penampang basah dibagi keliling basah.

 Aliran laminer terjadi apabila Re < 500.

 Aliran turbulen terjadi apabila Re > 1000.

 Dalam kehidupan sehari-hari, aliran laminer pada
saluran terbuka sangat jarang ditemui. Aliran jenis ini
mungkin dapat terjadi pada aliran dengan kedalaman
sangat tipis di atas permukaan gelas yang sangat halus
dengan kecepatan yang sangat kecil.

04/01/2014 54
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I. KONSEP DASAR
4) Aliran Subkritis, Kritis, dan Superkritis

 Aliran dikatakan subkritis (mengalir) apabila suatu gangguan
(misalnya batu dilemparkan ke dalam aliran sehingga
menimbulkan gelombang) yang terjadi di suatu titik pada aliran
dapat menjalar ke arah hulu. Aliran subkritis dipengaruhi oleh
kondisi hilir, dengan kata lain keadaan di hilir akan
mempengaruhi aliran di sebelah hulu.

 Apabila kecepatan aliran cukup besar sehingga gangguan yang
terjadi tidak menjalar ke hulu maka aliran adalah superkritis.
Dalam hal ini kondisi di hulu akan mempengaruhi aliran di
sebelah hilir.

 Aliran kritis merupakan tipe aliran di antara aliran subkritis dan
superkritis.

 Ilustrasi ketiga jenis aliran terlihat pada Gambar 8.
 Penentuan tipe aliran dapat didasarkan pada angka Froude (Fr).

04/01/2014 55

I. KONSEP DASAR
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Gambar 8. Pola penjalaran gelombang di saluran terbuka
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I. KONSEP DASAR
 Angka Froude (Fr) dapat dinyatakan seperti pada persamaan

berikut.

…………………….. (2)

dengan V = kecepatan aliran (m/det)
h = kedalaman aliran (m)
g = percepatan gravitasi (m/det2)

 Aliran adalah subkritis apabila Fr < 1 atau V < (gh)0,5

 Aliran adalah kritis apabila Fr = 1 atau V = (gh)0,5

 Aliran adalah superkritis apabila Fr > 1 atau V > (gh)0,5
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I. KONSEP DASAR
4. DEFINISI DAN TERMINOLOGI
 Saluran dapat alamiah atau buatan. Ada beberapa macam

istilah saluran alamiah.
 Saluran panjang dengan kemiringan sedang yang dibuat

dengan menggali tanah disebut kanal (canal). Saluran yang
disangga di atas permukaan tanah dan terbuat dari kayu,
beton, atau logam disebut flum ( flume). Saluran yang sangat
curam dengan dinding hampir vertikal disebut chute.
Terowongan (tunnel) adalah saluran yang digali melalui bukit
atau gunung. Saluran tertutup pendek yang mengalir tidak
penuh disebut culvert.

 Potongan yang diambil tegak lurus arah aliran disebut
potongan melintang (cross section), sedangkan potongan
yang diambil searah aliran disebut potongan memanjang
(Gambar 9).

04/01/2014 58



1/4/2014

30

I. KONSEP DASAR

Keterangan Gambar 9.
h = kedalaman aliran vertikal, adalah jarak vertikal antara titik terendah dasar saluran dan

permukaan air (m),
d = kedalaman air normal, adalah kedalaman yang diukur tegak lurus terhadap garis aliran

(m)
z = elevasi atau jarak vertikal antara permukaan air dan garis referensi tertentu (m),
T = lebar potongan melintang pada permukaan air (m),
A = luas penampang basah yang diukur tegak lurus arah aliran (m2),
P = keliling basah, yaitu panjang garis persinggungan antara air dan dinding dan/atau dasar

saluran yang diukur tegak lurus arah aliran,
R = jari-jari hidraulik, R = A/P (m), dan
D = kedalaman hidraulik, D = A/T (m).
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Gambar 9. Definisi potongan melintang dan memanjang saluran

I. KONSEP DASAR
5. DISTRIBUSI KECEPATAN

 Dalam aliran melalui saluran terbuka, distribusi kecepatan
tergantung pada banyak faktor seperti bentuk saluran,
kekasaran dinding, keberadaan permukaan bebas, dan debit
aliran. Distribusi kecepatan tidak merata di setiap titik pada
tampang melintang seperti pada Gambar 10.

 Kecepatan aliran mempunyai tiga komponen arah menurut
koordinat kartesius. Namun, komponen arah vertikal dan
lateral biasanya kecil dan dapat diabaikan. Sehingga, hanya
kecepatan aliran yang searah dengan arah aliran
diperhitungkan. Komponen kecepatan ini bervariasi terhadap
kedalaman dari permukaan air. Tipikal variasi kecepatan
terhadap kedalaman air diperlihatkan dalam Gambar 11.
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I. KONSEP DASAR

04/01/2014 61

Gambar 10. Distribusi kecepatan pada
berbagai bentuk potongan melintang saluran

Gambar 11. Pola distribusi kecepatan
sebagai fungsi kedalaman

I. KONSEP DASAR
 Distribusi kecepatan pada vertikal dapat ditentukan dengan

melakukan pengukuran pada berbagai kedalaman. Semakin banyak
titik pengukuran akan memberikan hasil semakin baik. Biasanya
pengukuran kecepatan di lapangan dilakukan dengan menggunakan
current meter. Alat ini berupa baling-baling yang akan berputar karena
adanya aliran, yang kemudian akan memberikan hubungan antara
kecepatan sudut baling-baling dengan kecepatan aliran.

 Untuk keperluan praktis dan ekonomis, dimana sering diperlukan
kecepatan rata-rata pada vertikal, pengukuran kecepatan dilakukan
hanya pada satu atau dua titik tertentu. Kecepatan rata-rata diukur
pada 0,6 kali kedalaman dari muka air, atau harga rata-rata dari
kecepatan pada 0,2 dan 0,8 kali kedalaman. Ketentuan ini hanya
berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan tidak ada penjelasan
secara teoritis. Besar kecepatan rata-rata ini bervariasi antara 0,8 dan
0,95 kecepatan di permukaan dan biasanya diambil sekitar 0,85.
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II. HUKUM KONSERVASI
1. KONSERVASI MASSA (PERSAMAAN KONTINUITAS)

 Ditinjau aliran zat cair tidak mampu mapat di dalam suatu pias
saluran terbuka untuk menjabarkan persamaan kontinuitas, seperti
terlihat pada Gambar 12.

 Pada saluran tersebut tidak terjadi aliran masuk atau keluar
menembus dinding saluran dan alirannya adalah permanen. Apabila
debit yang lewat pada penampang potongan 3-3 besarnya sama
dengan Q dan mempunyai kedalaman aliran h pada Δt, maka
besarnya aliran netto yang lewat pias tersebut selama waktu Δt dapat
didefinisikan sebagai:

………….. (3)
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Gambar 12. Kontinuitas aliran
dalam suatu pias

II. HUKUM KONSERVASI
 Apabila luas penampang di potongan 1-1 adalah A dengan lebar muka air T,

maka jumlah pertambahan volume pada pias tersebut selama Δt adalah:

……………………………….. (4)

 Prinsip kontinuitas menyatakan bahwa jumlah pertambahan volume sama
dengan besarnya aliran netto yang lewat pada pias tersebut, sehingga dengan
menyamakan persamaan (3) dan (4) akan diperoleh persamaan berikut ini:

………………………………...(5)

 Pada aliran tetap (steady) luas tampang basah tidak berubah selama Δt, sehingga
integrasi persamaan (5) menghasilkan:

Q = konstan atau
Q1 = Q2 A1V1 = A2V2 ………...………………………………………… (6)
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II. HUKUM KONSERVASI
2. KONSERVASI ENERGI (PERSAMAAN ENERGI)
 Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah energi air dari

setiap aliran yang melalui suatu penampang saluran dapat
dinyatakan sebagai jumlah fungsi air, tinggi tekanan, dan
tinggi kecepatan.

.……………………. (7)

 Menurut prinsip kekekalan energi, jumlah tinggi fungsi energi
pada penampang 1 di hulu akan sama dengan jumlah fungsi
energi pada penampang 2 di hilir dan fungsi hf di antara kedua
penampang tersebut.

.……….. (8)
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II. HUKUM KONSERVASI
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Gambar 13. Energi dalam aliran saluran terbuka
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II. HUKUM KONSERVASI
 Apabila kemiringan saluran kecil, θ = 0, maka

persamaan (8) menjadi:

………….. (9)

Dimana

z = fungsi titik di atas garis referensi (m)

h = fungsi tekanan di suatu titik (m)

V = kecepatan aliran (m/det)

g = gaya gravitasi bumi (m/det2)
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II. HUKUM KONSERVASI
3. KONSERVASI MOMENTUM (PERSAMAAN MOMENTUM)
 Hukum Newton II tentang gerakan menyatakan bahwa besarnya perubahan

momentum per satuan waktu pada suatu persamaan adalah sama dengan
besarnya resultante semua gaya-gaya yang bekerja pada pias tersebut.

……………………………. (10)
 Berdasarkan Gambar 14, maka persamaan konservasi momentum tersebut

dapat ditulis sebagai:

…………… (11)

Dimana
P = tekanan hidrostatis
W = berat volume pada pias (1) – (2)
So = kemiringan dasar saluran
Fa = tekanan udara pada muka air bebas
Ff = gaya geser yang terjadi akibat kekasaran dasar
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II. HUKUM KONSERVASI
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Gambar 14. Penerapan dalil momentum

III. ALIRAN SERAGAM
 Di dalam aliran seragam (uniform), dianggap bahwa aliran adalah

mantap/permanen dan satu dimensi.
 Aliran tidak mantap yang seragam hampir tidak ada di alam.
 Dengan anggapan satu dimensi berarti kecepatan aliran di setiap titik

pada tampang lintang adalah sama.
 Contoh aliran seragam adalah aliran melalui saluran drainase yang

sangat panjang dan tidak ada perubahan penampang. Aliran di saluran
drainase yang dekat dengan bangunan drainase tidak lagi seragam
karena adanya pembendungan atau terjunan, yang menyebabkan
aliran menjadi tidak seragam (non-uniform).

 Pada umumnya aliran seragam di saluran terbuka adalah turbulen,
sedangkan aliran laminer sangat jarang terjadi.

 Aliran seragam tidak dapat terjadi pada kecepatan aliran yang besar
atau kemiringan saluran sangat besar. Apabila kecepatan aliran
melampaui batas tertentu (kecepatan kritik), maka muka air menjadi
tidak stabil dan akan terjadi gelombang. Pada kecepatan yang sangat
tinggi (lebih dari 6 m/det), udara akan masuk ke dalam aliran dan
aliran menjadi tidak mantap
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III. ALIRAN SERAGAM
1. Rumus Empiris Kecepatan Rata-Rata
 Karena sulit menentukan tegangan geser dan distribusi kecepatan dalam

aliran turbulen, maka digunakan pendekatan empiris untuk menghitung
kecepatan rata-rata.

1) Rumus Chezy (1769)
Seorang insinyur Perancis yang bernama Antoine Chezy pada tahun 1769
merumuskan kecepatan untuk aliran seragam yang sangat terkenal dan
masih banyak dipakai sampai sekarang. Dalam penurunan rumus Chezy,
digunakan beberapa asumsi berikut ini:
a) Aliran adalah permanen,
b) Kemiringan dasar saluran adalah kecil,
c) Saluran adalah prismatik.

 Zat cair yang mengalir melalui saluran terbuka akan menimbulkan tegangan
geser (tahanan) pada dinding saluran. Tahanan ini akan diimbangi oleh
komponen gaya berat yang bekerja pada zat cair dalam arah aliran. Di dalam
aliran seragam, komponen gaya berat dalam arah aliran adalah seimbang
dengan tahanan geser. Tahanan geser ini tergantung pada kecepatan aliran.
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Penurunan persamaan dasar aliran seragam dilakukan dengan anggapan berikut ini
(Gambar 15).

a) Gaya yang menahan aliran tiap satuan luas dasar saluran adalah sebanding
dengan kuadrat kecepatan dalam bentuk:

……………………………………. (12)

dengan k adalah konstanta. Bidang singgung (kontak) antara aliran dengan
dasar saluran adalah sama dengan perkalian antara keliling basah (P) dan
panjang saluran (L) yang ditinjau, yaitu PL. Gaya total yang menahan aliran
adalah:

…………………………… (13)
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b) Di dalam aliran permanen, komponen gaya berat (searah

aliran) yang mengakibatkan aliran harus sama dengan
gaya tahanan total. Besar komponen gaya berat adalah:

..……… (14)

dengan:

γ : berat jenis zat cair

A : luas tampang basah

L : panjang saluran yang ditinjau

α : sudut kemiringan saluran
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Berdasarkan kedua anggapan tersebut dan dengan memperhatikan Gambar 15,
maka keseimbangan antara komponen gaya berat dan gaya tahanan geser adalah:

Atau

Atau

Oleh karena sudut kemiringan saluran α adalah kecil, maka kemiringan saluran I
= tg α = sin α dan persamaan di atas menjadi:

……………………………………. (15)
Dengan
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III. ALIRAN SERAGAM
Persamaan (15) dikenal dengan rumus Chezy dan koefisien C
disebut koefisien Chezy.
2) Beberapa ahli telah mengusulkan beberapa bentuk koefisien

Chezy C dari rumus umum pada pers. (15). Koefisien tersebut
tergantung pada bentuk tampang lintang, bahan dinding
saluran, dan kecepatan aliran.

a) Rumus Bazin
Pada tahun 1879, H. Bazin, seorang ahli hidraulika Perancis
mengusulkan rumus berikut ini.

………………………….. (16)

dengan γB adalah koefisien yang tergantung pada kekasaran
dinding. Nilai γB untuk beberapa jenis dinding saluran
diberikan dalam Tabel 1.
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Jenis Dinding γB

Dinding sangat halus (semen) 0,06

Dinding halus (papan, batu, bata) 0,16

Dinding batu pecah 0,46

Dinding tanah sangat teratur 0,85

Saluran tanah dengan kondisi biasa 1,30

Saluran tanah dengan dasar batu pecah dan tebing rumput 1,75
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b) Rumus Ganguillet – Kutter

Pada tahun 1896, dua insinyur Swiss, Ganguillet dan Kutter
mengusulkan rumus berikut ini.

………………… (17)

Koefisien n yang ada pada persamaan tersebut sama dengan
koefisien n pada rumus Manning. Rumus tersebut lebih
kompleks dari rumus Bazin, tetapi hasilnya tidak lebih baik
dari rumus Bazin. Untuk nilai kemiringan kecil (dibawah
0,0001) nilai 0,00155/I menjadi besar dan rumus tersebut
menjadi kurang teliti.
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c) Rumus Manning

Seorang insinyur Irlandia bernama Robert Manning (1889)
mengusulkan rumus berikut ini.

………………………… (18)

Dengan koefisien tersebut maka rumus kecepatan aliran menjadi:

………………………. (19)

Koefisien n merupakan fungsi dari bahan dinding saluran yang
mempunyai nilai yang sama dengan n untuk rumus Ganguillet dan
Kutter. Tabel 2 memberikan nilai n. Rumus Manning ini banyak
digunakan karena mudah pemakaiannya.
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Bahan Koefisien Manning (n)

Besi tuang dilapis 0,014

Kaca 0,010

Saluran beton 0,013

Bata dilapis mortar 0,015

Pasangan batu disemen 0,025

Saluran tanah bersih 0,022

Saluran tanah 0,030

Saluran dengan dasar batu dan tebing rumput 0,040

Saluran pada galian batu padas 0,040
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d) Rumus Strickler

Strickler mencari hubungan antara nilai koefisien n dari rumus
Manning dan Ganguillet-Kutter, sebagai fungsi dari dimensi material
yang membentuk dinding saluran. Untuk dinding (dasar dan tebing)
dari material yang tidak koheren, Koefisien Strickler ks diberikan oleh
rumus berikut:

…………………….. (20)

dengan R adalah jari-jari hidraulis, dan d35 adalah diameter (dalam
meter) yang berhubungan dengan 35% berat dari material dengan
diameter yang lebih besar. Dengan menggunakan koefisien tersebut
maka rumus kecepatan aliran menjadi:

….………………….. (21)
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LATIHAN
1. Saluran segi empat dengan lebar B = 6 m dan kedalaman

air h = 2 m. Kemiringan dasar saluran 0,001 dan koefisien
Chezy C = 50. Hitung debit aliran.

2. Saluran terbuka segi empat dengan lebar 5 m dan
kedalaman 2 m mempunyai kemiringan dasar saluran
0,001. Dengan menggunakan rumus Bazin, hitung debit
aliran apabila diketahui jenis dinding saluran terbuat
dari batu pecah.

3. Saluran terbuka berbentuk segi empat dengan lebar 10 m
dan kedalaman air 4 m. Kemiringan dasar saluran 0,001.
Apabila koefisien dari rumus Kutter adalah n = 0,0025,
hitung debit aliran.
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LATIHAN
4. Saluran terbuka berbentuk trapesium terbuat dari

tanah (n = 0,022) mempunyai lebar 10 m dan
kemiringan tebing 1 : m (vertikal : horisontal)
dengan m = 2. Apabila kemiringan dasar saluran
adalah 0,0001 dan kedalaman aliran adalah 2 m,
hitung debit aliran.

5. Saluran berbentuk trapesium dengan lebar dasar 5
m dan kemiringan tebing 1 : 1, terbuat dari pasangan
batu (n = 0,025). Kemiringan dasar saluran adalah
0,0005. Debit aliran Q = 10 m3/det. Hitung
kedalaman aliran.
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