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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Turbin angin sumbu vertikal tipe helix semula dirancang dengan desain 2 

sudu dengan dimensi 2,1 m x 1,8 m. Kekurangan turbin angin 2 sudu yang 

disimpulkan oleh perancang setelah dilakukan pengujian di Gadang ialah : pada 

kecepatan angin 8 m/s, poros turbin yang terhubung dengan poros generator 

menghasilkan putaran diatas 63 rpm. Pada putaran ini poros turbin tidak senter 

dan mengalami goyangan pada bagian atas poros saat berputar akibat dorongan 

dari penampang turbin yang dilalui angin melebihi batas maksimum turbin dalam 

menerima angin yaitu 7 m/s, mengalami robek pada bagian fiber atau 

penampangnya pada kecepatan angin 8 m/s akibat penampang terlalu besar, 

putaran poros yang dihasilkan turbin 2 sudu rendah dibanding dengan 3 

sudu(Doni,dkk. 2011). 

Pada turbin angin 2 sudu dilakukan perubahan desain turbin menjadi 3 

sudu dengan dimensi 1 m x 1,5 m, bahan untuk poros menggunakan pipa baja Ø 

44,5 mm dan rangka blade turbin menggunakan pipa baja Ø 18 mm. Konstruksi 

pemasangan rangka blade dengan poros turbin menggunakan dudukan yang di las 

langsung pada pipa poros yang diperkuat dengan mur dan baut. Konstruksi seperti 

ini bertujuan untuk memudahkan sistem bongkar pasang apabila terjadi kerusakan 

pada salah satu blade. Turbin angin 3 sudu mempunyai keuntungan sebagai 

berikut : menaikkan tenaga putaran turbin yang dihasilkan dari koefisien hambat, 

angin yang diterima penampang turbin dialirkan kebawah untuk pendingin 
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generator, turbin 3 sudu mampu menerima kecepatan angin maksimal 15 m/s, 

penumpu turbin 2 sudu yang semula menggunakan tower, pada turbin 3 sudu 

diubah menggunakan penumpu jenis rooftop dengan 4 kaki flange pengunci yang 

bisa dipasang di atap rumah atau area luar rumah tanpa memerlukan tempat yang 

luas, tahan akan turbulensi sehingga cocok untuk angin berkecepatan rendah 

seperti yang ada di Indonesia. 

 Maka dirancang  turbin angin sumbu vertikal rooftop tipe helix 3 sudu 

dengan daya yang dihasilkan adalah 29 watt, putaran poros yang dihasilkan stabil 

dan seimbang, angin yang diterima lebih banyak dan penampang blade tidak 

mengalami kerusakan saat menerima  tekanan angin lebih dari kecepatan 5 m/s. 

Dengan demikian desain menjadi lebih kuat, mudah dalam perakitan dan 

pengangkutannya pada transportasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dirumuskan berdasarkan latar belakang di atas adalah 

bagaimana merancang sudu turbin angin sumbu vertikal rooftop tipe helix (3 

sudu) dengan kriteria yang murah, mudah dibuat serta handal dalam 

penggunaannya. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Mendapatkan gambar desain turbin angin sumbu vertikal rooftop 

tipe helix (3 sudu). 

2. Mendapatkan prosedur perancangan sudu turbin angin sumbu 

vertikal rooftop tipe helix (3 sudu). 
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1.4 Manfaat Penulisan  

Dalam setiap penulisan pasti memiliki manfaat baik untuk penulis dan 

untuk khalayak umum, adapun manfaat dari penulisan ini yang dapat dirasakan 

oleh khalayak umum adalah : 

1. Sebagai referensi untuk pembuatan turbin ini berkaitan dengan 

belum banyaknya data tentang turbin angin sumbu vertikal rooftop 

tipe helix (3 sudu). 

2. Didapatkan suatu sistem konversi energi angin menjadi listrik yang 

cocok dengan kondisi angin di indonesia yang menghasilkan 

kecepatan angin rata-rata 5 m/s. 

3. Dari segi ekonomi, apabila telah menggunakan sumber energi listrik 

utama (PLN), dapat juga digunakan sebagai alternatif penunjang 

kebutuhan energi listrik rumah tangga yang tentunya akan 

menghemat biaya pengeluaran tagihan listrik dalam jangka panjang.  

4. Penggunaan turbin angin sudu tipe helix juga bermanfaat sebagai 

energi alternatif ramah lingkungan yang tidak menimbulkan polusi 

udara. Karena pada saat ini sudah terlalu banyak polusi udara yang 

telah ditimbulkan oleh umat manusia akibat penggunaan bahan bakar 

fosil, yang berdampak pada iklim bumi kita seperti pemanasan 

global. 
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1.5 Batasan Masalah  

       Mengingat banyaknya permasalahan yang akan timbul, maka agar lebih 

mempermudah pembahasan dan pemahaman serta hasilnya mengarah pada tujuan 

yang diinginkan diperlukan adanya pembatasan masalah. Oleh karena itu dalam 

penulisan ini yang akan dibahas, yaitu : 

1. Beban statik dan dinamik pada poros dan sudu tidak dibahas. 

2. Analisis dinamika fluida tidak dilakukan. 


