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SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TA 2019/2020 

 

Mata Kuliah : Metode Analisis Termal 

Hari/Tanggal : Senin/22 Juni 2020 

Waktu Mengerjakan Soal : 08.00 – 09.40 WIB (100 menit) 

Sifat  : Buku Terbuka 

Semester : VI (Kelas C) 

Dosen : Fuad Hilmy, S.T., M.T. / Ir. Kun Suharno, M.T. 

 

Petunjuk Mengerjakan Soal : 

a. Soal di baca sampai selesai dengan seksama dan dikerjakan dari yang paling mudah 

terlebih dahulu, 

b. Soal dikerjakan secara individu dengan jujur dan sebaik-baiknya. 

 

1. Sebuah tabung yang didalamnya mengalir air dengan temperatur dan laju aliran masing-

masing 30 0C dan 0,5 kg/s. Tabung tersebut mempunyai diameter dalam 20 mm dan 

terbuat dari tembaga tipis seperti pada Gambar 1. Tabung tersebut dipanaskan dari bagian 

luar dengan uap kondensasi dengan temperature 100 0C. Tentukan Panjang tabung yang 

dibutuhkan untuk memanaskan air hingga temperatur 115 0C apabila koefisien 

perpindahan panas rata-rata sebesar 720 W/m2.     (Bobot 25%) 

 

2. Sebuah alat kolektor surya mempunyai permukaan yang berbahan aluminium yang dilapisi 

dengan krom hitam (αs = 0,87 and ε = 0,09) lihat Gambar 2. Radiasi matahari terjadi di 

permukaan dengan kecepatan 600 W/m2. Udara dan suhu langit efektif masing-masing 

adalah 25 0C dan 15 0C dan koefisien perpindahan panas konveksi adalah 10 W/m2 0C. 

Tentukan laju neto energi matahari yang dikirimkan oleh plat penyerap ke penyirkulasi air 

dibelakangnya jika suhu permukaan penyerap adalah 70 0C.   (Bobot 25%) 

 

3. Sebuah tungku berbentuk kubik berukuran 5 m × 5 m × 5 m ditunjukkan pada Gambar 3, 

yang permukaannya mendekati permukaan hitam. Permukaan alas (bawah), atas dan 

samping tungku dipertahankan pada suhu yang seragam masing-masing 800 K, 1500 K 

dan 500 K. Tentukan: 

a. Laju perpindahan panas radiasi antara permukaan alas dan permukaan samping 

b. Laju perpindahan panas radiasi antara permukaan alas dan permukaan atas 

c. Laju perpindahan panas radiasi total dari permukaan alas 

Catatan: Permukaan tungku hitam dan isotermal.     (Bobot 25%) 

 

4. Jelaskan bagaimana prinsip perpindahan panas bekerja pada heat exchanger dengan tipe 

masing-masing:         (Bobot 25%) 



 
 

a. Double pipe heat exchanger 

b. Shell-and-tube heat exchanger        

 

 

 
Gambar 1. Ilustrasi tabung. 

 

 
Gambar 2. Ilustrasi kolektor surya. 

 

 

 
Gambar 3. Ilustrasi tungku kubik permukaan hitam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Selamat mengerjakan & jangan lupa berdo’a~ 


