PROGRAM DAN KEGIATAN TPSA TAHUN 2012

9. PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA

Deskripsi Kegiatan:
Secara umum dampak dari pemanasan globaltelah dirasakan dan sudah menjadi isu
internacional. Di Indonesia dampak yang dirasakan meliputi terjadinya perubahan pola curah
hujan, dimana jumlah hari hujan dan durasinya secara umum mengalami penurunan
sedangkan intensitasnya mengalami peningkatan. Hal ini diketahui telah menyebabkan
terjadinya bencana kekeringan di satu sisi dan bencana banjir dan longsor di sisi lain akibat
berkurangnya daya tampung lahan permukaan dan bertambahnya jumlah limpasan lrunoffl.
BPPT sebagai instansi rlset di lndonesia selalu berupaya melakukan pendekatan teknologi
dalam usaha mitigasi dan adaptasi perubahan-perubahan yang terjadi di atas. Upaya-upaya
tersebut salah satunya melalui aplikasiteknologi modifikasi cuaca (TMC) sebagai suatu solusi
alternatif mitigasi atas permasalahan ketersediaan sumberdaya air terkait dampak perubahan
iklim. Oleh karena itu upaya pengembangan teknologi ini baik dari segi pengembangan
konsep/metode, sarana/instrumentasi maupun aspek pendukung lainnya dirasakan.
sangat perlu untuk lebih menambah kualitas hasil dan nilai manfaatnya.

Tujuan Kegiatan:
Pengembangan Teknologi Modifikasi Cuaca untuk mendukung peningkatan optimalisasi
hasil operasionalTMC.

Sasaran 2012:
•

Hasil kajian sifat kimia dan karakteristik bahan semai untuk penipisan kabut asap,

•

Hasil kajian partikel droplet bahan semai untuk penipisan kabut asap di d alam cloud
chamber.

•

Hasil kajian model awan yang cocok diterapkan di Indonesia

•

Hasil kajian komposisi kimia bahan piroteknik Ejectdble Flore (EF) yangterdiri dari Fuel,
Oxidizer, dan Binder.

•

Hasil kajian komposisi kimia bahan higroskopis Ejectob le Flare (EF).

•

Desain tube (casin el Ejectoble Flore (EF).
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•

Hasil kajian distribusi ukuran dan karakteristik partikel hasil uji bakar flecto ble Flore
(EF).

•

Prototype Ejectoble Hygroscopis Flare (EF)

•

Desain airframe PUNA yang tahan terhadap cuaca ekstrem untuk aplikasiTMC

•

Diperolehnya prototype oirframe dan struktur PUNA versi TMC yang belum dilengkapi
dengan peralatan penunjang seperti : engine dan flight control

•

Ujicoba PU NA dan penyalaan flare didasar awan

•

Peningkatan dan pengujian kualitas data aliran di Daerah Aliran Sungai diwilayah PJawa

•

Database curah hujan di Derah Aliran Sungai- di wilayah P Jawa Peningkatan

•

kualitas data curah hujan di Daerah Aliran Sungai di wilayah P.Jawa

•

Kajian pengembangan metode prediksi curah hujan secara statistik (peluang) di
Sungaidiwilayah PJawa
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