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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Perancangan Terdahulu 

     Dines ginting (2010), telah melakukan perancangan dengan judul 

Rancangan Awal Dan Analisis Bentuk Sudu Turbin Angin, sebagai alternatif 

energi terbaharukan. Perancangan ini dilakukan bertujuan untuk 

membandingkan bentuk sudu Optimum, Taper, empat persegi panjang pada 

turbin angin horizontal tiga sudu dengan diameter sudu Optimum Dopt = 18,7 

m, sudu Taper Dtap = 19,1 m dan diameter sudu empat persegi panjang Drect = 

19,7 m. Dengan tip speed ratio λopt = 8, λtap = 7,6 dan λrect = 7. Dan 

menggunakan tipe Airfoil NACA 63 atau 64. Sehingga pada analisis ini 

didapatkan hasil sudu turbin angin 50kW dengan prestasi maksimum pada 

kecepatan angin rata-rata tahunan 5 m/s dan mulai menghasilkan pada 

kecepatan angin 3,5 m/s, Kecepatan ujung sudu Optimum relatif tinggi 

dibandingkan dengan sudu Taper ataupun Empat persegi panjang. Dengan nilai 

koefisien prestasi maksimum sudu Optimum yang relatif tinggi maka ukuran 

diameter sudu Optimum relatif lebih kecil dibandingkan bentuk sudu lainnya. 

Kecepatan rotasi sudu dengan bentuk sudu Optimum yang relatif lebih tinggi 

dari bentuk sudu lainnya akan menghasilkan torsi yang relatif rendah dan 

berarti akan mereduksi ukuran fisik generator. Bentuk sudu Optimum relatif 

lebih kompleks sehingga pembuatan sudu bentuk optimum lebih sulit daripada 

bentuk sudu lainnya. 

     Farid dkk (2013), telah melakukan perancangan dengan judul Pemilihan 

Sudut Pitch Optimal Untuk Prototipe Turbin Angin Skala Kecil Dengan Tipe 

Bilah Non-Airfoil Nrel S83n. Penelitian ini akan terpusat pada pemilihan sudut 

Pitch Optimal. Sudut Pitch optimal untuk prototipe turbin angin adalah 10˚ 

sampai 20˚ dengan Cp maksimum 0,545. Sehingga pada pemilihan sudut Pitch 

didapatkan pada sudut 10,35˚ pada kecepatan angin 2,8 m/s dengan RPM 

39,58, sudut 10,37˚ pada kecepatan angin 3,8 m/s dengan RPM 54,28, sudut 
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13,10˚ pada kecepatan angin 4,1 m/s dengan RPM 64,38, sudut 10,15˚ pada 

kecepatan angin 4,8 m/s dengan RPM 68,96, sudut 13,16˚ pada kecepatan 

angin 6,5 m/s dengan RPM 112,83, sudut 16,19˚ pada kecepatan angin 7,0 m/s 

dengan RPM 99,02, sudut 10,87˚ pada kecepatan angin 7,5 m/s dengan RPM 

168,09. Sehingga di dapatkan sudut Pitch yang paling optimum adalah sebesar 

10,87˚. 

2.2 Energi angin 

   Angin merupakan udara yang bergerak disebabkan adanya perbedaan 

tekanan. Udara akan mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke daerah 

bertekanan lebih rendah. Perbedaan tekanan udara dipengaruhi oleh sinar 

matahari, Daerah yang banyak terkena paparan sinar matahari akan memiliki 

temperatur yang lebih tinggi daripada daerah yang sedikit terkena paparan sinar 

matahari. Menurut hukum gas ideal, temperatur berbanding terbalik dengan 

tekanan, dimana temperatur yang tinggi akan memiliki tekanan yang rendah 

dan sebaliknya    Udara yang memiliki massa m dan kecepatan v akan 

menghasilkan energi kinetik sebesar: 

E = ½ mv2          (2.1) 

Volume udara persatuan waktu (debit) yang bergerak dengan kecepatan v dan 

melewati daerah seluas A adalah: 

V = vA          (2.2) 

Massa udara yang bergerak dalam satuan waktu dengan kerapatan ρ, yaitu  

     m = ρV = ρvA         (2.3) 

sehingga energi kinetik angin yang berhembus dalam satuan waktu (daya angin) 

adalah: 

P = 1/2 (ρAv)(v2) = ½ ρAv3        (2.4) 

Dengan: Pw = daya angin (watt) 

  ρ = densitas udara (ρ = 1,225 kg/m3) 
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  A = luas penampang turbin (m2) 

  v = kecepatan udara (m/s) 

Besar daya di atas adalah daya yang dimiliki oleh angin sebelum dikonversi atau 

sebelum melewati turbin angin. Dari daya tersebut tidak semuanya bisa dikonversi 

menjadi energi mekanik oleh turbin (Ajao dan Adeyini,2009). 

 

2.2.1 Teori Momentum Elementer Betz 

     Albert Betz seorang aerodinamikawan Jerman, adalah orang pertama yang 

memperkenalkan teori tentang turbin angin. Dalam bukunya “Die Windmuhlen im 

Lichte neurer Forschung. Die Naturwissenschaft.” (1927), ia mengasumsikan 

bahwa,suatu turbin mempunyai sudu-sudu yang tak terhingga jumlahnya dan tanpa 

hambatan. Juga diasumsikan bahwa aliran udara di depan dan di belakang rotor 

memiliki kecepatan yang seragam (aliran laminar) (Reksoatmodjo, 2004).  

     Dalam sistem konversi energi angin, energi mekanik turbin hanya dapat 

diperoleh dari energi kinetik yang tersimpan dalam aliran angin, berarti tanpa 

perubahan aliran massa udara, kecepatan angin di belakang turbin haruslah 

mengalami penurunan. Dan pada saat yang bersamaan luas penampang yang 

dilewati angin haruslah lebih besar, sesuai dengan persamaan kontinuitas. Jika  v1 

= kecepatan angin di depan rotor, v =  kecepatan angin saat melewati rotor, dan v2 

= kecepatan angin di belakang rotor, maka daya mekanik turbin diperoleh dari 

selisih energi kinetik angin sebelum dan setelah melewati turbin (lihat Gambar 2.1). 

 

 

 

Gambar 2.1 Profil kecepatan angin melewati penampang rotor (Dutta, 2006) 
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Daya mekanik turbin adalah: 

     Pr = ½ρA1v1
3 – ½ ρA2v2

3 

 = ½ ρ(A1v1
3 – A2v2

3)        (2.5) 

Dari persamaan kontuitas diperoleh 

     A1v1 = A2v2         (2.6) 

Sehingga,  

     Pr = ½ ρ A1v1(v1
2 – v2

2)        (2.7) 

Dengan mensubtitusikan persamaan (2.3) ke persamaan (2.7) menjadi 

          Pr = ½ m(v1
2 – v2

2)        (2.8) 

     Dari persamaan ini dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan daya mekanik 

maksimum, v2 harus bernilai nol tetapi pada kenyataanya tidaklah mungkin. jika v2 

= 0, v1 haruslah bernilai ) yang berarti tidak terjadi aliran udara sehingga tidak ada 

daya yang dihasilkan. Untuk mendapatkan daya maksimum, maka diperlukan suatu 

nilai perbandingan (rasio) antara v1 dan v2. Untuk mendapatkan rasio ini 

diperlukan suatu persamaan yang menunjukan daya mekanik turbin. 

     Gaya yang bekerja pada turbin (lihat gambar 2.1): 

     Fr = m (v1-v2)        (2.9) 

 

Maka daya turbin adalah: 

     P = Fr v = m (v1-v2)v        (2.10) 

Dari persamaan (2.8) dan (2.10): 

    ½ m (v1
2 – v2

2) = m (v1 – v2) v  

    ½ m (v1 + v2 ) (v1 − v2 ) = m (v1 − v2 ) v 
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      v =
1

2
 𝑚 (𝑣1+𝑣2)(𝑣1−𝑣2)

𝑚 (𝑣1−𝑣2)
 

     v = ½ (v1 + v2)         (2.11) 

sehingga kecepatan aliran pada turbin sebanding dengan nilai v1 dan v2. Aliran 

massa udara menjadi: 

     m = ρAv = ½ ρA(v1 + v2)        (2.12) 

Daya mekanik menjadi: 

    P = ½ m (v1 - v2)   

        = ½  {½ ρA(v1 + v2)}(v1
2 – v2

2)        (2.13) 

Sehingga perbandingan daya mekanik turbin dan daya keluaran teoritiknya,      yang 

biasa disebut sebagai faktor daya Cp adalah: 

 

     Cp = 
𝑃𝑡

𝑃𝑤
=  

1

4
  𝜌𝐴(𝑣1+ 𝑣2)(𝑣1

2− 𝑣2
2)

1

2
𝜌𝐴𝑣1

3
      (2.14) 

     Cp maksimum diperoleh apabila 
𝑣2

𝑣1
=  

1

3
 yang menghasilkan nilai sebesar 

0,593. Ini berart, meski dengan asumsi ideal, dimana aliran dianggap tanpa gesekan 

dan daya keluaran dihitung dengan tanpa mempertimbangkan jenis turbin yang 

digunakan, daya maksimum yang bisa diperoleh dari energy angin adalah 0,593 

yang artinya hanya 60% saja daya angin yang dapat dikonversi menjadi daya 

mekanik. Angka ini kemudian disebut factor Betz. Factor Betz menunjukan nilai 

maksimum semua alat konversi energy angin (Reksoatmodjo, 2004). 

2.2.2. Tip Speed Ratio (TSR) 

     Tip Speed Ratio (TSR) merupakan perbandingan antara kecepatan putar turbin 

terhadap kecepatan angin, TSR dilambangkan dengan λ. 

     λ = 
ωR

𝑉
          (2.15) 

Dengan:  = tip speed ratio 

   = kecepatan sudut turbin (rad/s) 
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  R = jari-jari blade (m) 

             V = kecepatan angin (m/s)  

Selain menggunakan persamaan (2.15), TSR juga dapat diperoleh dari persamaan: 

     λ = 
𝑏𝑙𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑝 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑

𝑉
                (2.16) 

Blade Tip Speed merupakan kecepatan ujung Blade atau rotor, dimana: 

     Blade tip speed = 
𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝜋 𝑥 𝐷

60
                 (2.17) 

dengan D adalah diameter turbin (RWE npower renewables, 2009). 

Karena setiap tipe turbin angin memiliki karakteristik yang berbeda-beda, 

maka faktor daya sebagai fungsi dari TSR juga berbeda sebagaimana ditunjukkan 

oleh Gambar 2.2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Faktor daya sebagai fungsi TSR berbagai jenis turbin (Khan,2009). 
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2.3. Turbin Angin 

     Turbin angin merupakan sebuah alat yang digunakan dalam sistem konversi 

energi angin (SKEA). Turbin angin berfungsi merubah energi kinetik angin menjadi 

energi mekanik berupa putaran poros. Putaran poros tersebut kemudian digunakan 

untuk beberapa hal sesuai dengan kebutuhan seperti memutar generator untuk 

menghasilkan listrik atau menggerakkan pompa untuk pengairan. Pemanfaatan 

energi angin telah dilakukan sejak lama. Pertama kali digunakan untuk 

menggerakkan perahu di sungai Nil sekitar 5000 SM. Penggunaan kincir sederhana 

telah dimulai sejak permulaan abad ke-7 dan tersebar diberbagai negara seperti 

Persia, Mesir, dan Cina dengan berbagai desain. Di Eropa, kincir angin mulai 

dikenal sekitar abad ke-11 dan berkembang pesat saat revolusi industri pada awal 

abad ke-19 (Ajao dan Mahamood, 2009).  Desain turbin angin yang ada saat ini 

secara umum terbagi menjadi dua, yaitu turbin angin sumbu mendatar (HAWT) dan 

sumbuvertikal (VAWT).  

 

Bagian–bagian turbin dapat dilihat pada gambar 2.3. 

     Salah satu komponen utama dari turbin angin adalah rotor. Rotor ini berfungsi 

mengkonversi gerak linier angin menjadi gerak putar sudu turbin. Rotor dapat 

diklasifikasikan berdasarkan fungsi gaya aerodinamisnya dan berdasarkan bentuk 

atau konstruksi rancangan rotor. Untuk pengklasifikasian berdasarkan fungsi gaya 
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aerodinamisnya, merujuk pada gaya utama yang menyebabkan rotor berputar. 

Berdasarkan fungsi gaya aerodinamis, rotor terbagi menjadi dua, yaitu rotor tipe 

drag dan rotor tipe lift. 

     1. Rotor tipe drag, memanfaatkan efek gaya hambat atau drag sebagai gaya 

penggerak rotor. 

     2. Rotor tipe lift, memanfaatkan efek gaya angkat sebagai gaya penggerak rotor. 

Gaya ini terjadi akibat angin yang melewati profil rotor. Berdasarkan bentuk rotor, 

turbin angin dibagi menjadi dua tipe, yaitu turbin angin sumbu mendatar (horizontal 

axis wind turbine) dan turbin angin sumbu vertikal (verticalaxis wind turbine). 

     3. Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT) merupakan turbin yang poros 

utamanya berputar menyesuaikan arah angin. Agar rotor dapat berputar dengan 

baik, arah angin harus sejajar dengan poros turbin dan tegak lurus terhadap arah 

putaran rotor. Biasanya turbin jenis ini memiliki blade 

berbentuk airfoil seperti bentuk sayap pada pesawat. Pada turbin ini, putaran rotor 

terjadi karena adanya gaya lift (gaya angkat) pada blade yang ditimbulkan oleh 

aliran angin. Turbin ini cocok digunakan pada tipe angin sedang dan tinggi, dan 

banyak digunakan sebagai pembangkit listrik skala besar. Jumlah blade pada 

HAWT bervariasi, mulai dari satu blade, dua blade, tiga blade, dan banyak blade 

(multi blade) yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi 

angin. Secara umum semakin banyak jumlah blade, semakin tinggi putaran turbin. 

 

Gambar 2.4 Variasi jumlah blade pada turbin angin horizontal (HAWT) 

Setiap desain rotor mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan turbin jenis 

ini, yaitu memiliki efisiensi yang tinggi, dan cut-in wind speed rendah. 

Kekurangannya, yaitu turbin jenis ini memiliki desain yang lebih rumit karena rotor 
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hanya dapat menangkap angin dari satu arah sehingga dibutuhkan pengarah angin 

selain itu penempatan dinamo atau generator berada di atas tower sehingga 

menambah beban tower. 

4. Vertical Axis Wind Turbine (VAWT) merupakan turbin angin sumbu tegak yang 

gerakan poros dan rotor sejajar dengan arah angin, sehingga rotor dapat berputar 

pada semua arah angin. Ada tiga tipe rotor pada turbin angin jenis ini, yaitu: 

Savonius, Darrieus, dan H rotor. Turbin Savonius memanfaatkan gaya drag 

sedangkan Darrieus dan H rotor memanfaatkan gaya lift. 

(a) Darrieus rotor       (b) Savonius rotor                    (c) H rotor 

Gambar 2.5 Turbin angin sumbu Vertical. 

      

     Sama halnya seperti HAWT, VAWT juga mempunyai beberapa kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihannya, yaitu memiliki torsi tinggi sehingga dapat berputar pada 

kecepatan angin rendah, dinamo atau generator dapat ditempatkan di bagian bawah 

turbin sehingga mempermudah perawatan, tidak bising, dan kerja turbin tidak 

dipengaruhi arah angin. Kekurangannya yaitu kecepatan angin di bagian bawah 

sangat rendah sehingga apabila tidak memakai tower akan menghasilkan putaran 

yang rendah, dan efisiensi lebih rendah dibandingkan HAWT. VAWT awalnya 

lebih berkembang untuk konversi energi mekanik, tetapi seiring dengan 

perkembangan desain, turbin tipe ini banyak digunakan untuk konversi energi 

listrik skala kecil. 
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2.4 Sudu turbin angin (Blade) 

Sudu adalah bagian dari turbin angin yang bertugas menerima energi kinetik 

angin dan merubahnya menjadi energi gerak putar (mekanik) pada poros penggerak. 

Pada sebuah turbin angin jumlah sudu dapat berjumlah 1,2,3 atau lebih. 

 Kelebihan dan kekurangan dari jumlah masing-masing sudu adalah sebagai 

berikut: 

1) Jumlah sudu 1 

a. Mengurangi ratio gearbox 

b. Speed lebih tinggi yang berarti lebih berisik dan lebih beresiko mengenai 

hewan khususnya burung 

c. Blade lebih mudah dipasang 

d. Menangkap 10%  energi lebih sedikit ketimbang desain dengan 2 sudu 

2) Jumlah sudu 2 

a. Membutuhkan peredam beban karena ketidakseimbangan giroskopis 

b. Menangkap 5% energi lebih sedikit ketimbang desain dengan 3 sudu 

c. Kekurangan dan kelebihan lainnya kurang lebih hampir mirip dengan 

desain 1 sudu 

3) Jumlah sudu 3 

a. Lebih seimbang 

b. Speed yang lebih rendah 

c. Meningkatkan rasio gearbox 

d. Bentuk lebih umum dan lebih aman untuk hewan khususnya burung 

Turbin angin memanfaatkan prinsip lift dan drag untuk memutar rotor. 

Energi yang dibangkitkan oleh turbin angin ditunjukkan oleh persamaan 2.19, 

dimana P adalah power (watt), T adalah torsi (Nm), dan ω (rad) adalah kecepatan 

angular blade turbin angin. 

𝑃 = 𝑇. 𝜔        

 (2.6) 
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Gambar 2.6 Sudut serang dan garis chord airfoil 

Gaya sirkumferensial atau torsi T diperoleh dari: 

𝑇 =
𝑃

𝜔
=

60𝑃

𝜋𝐷𝑛

=
30𝑃

𝜋𝑅𝑛
                                                                                                           (2.7) 

Gaya aksial, atau axial thrust diperoleh sebagai berikut: 
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Gaya aksial turbin pada operasi efisiensi maksimum dimana Ve = 1/3 Vi diperoleh 
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 (2.9) 

Maka gaya aksial turbin adalah: 

2

i

2

x VD
9

F 


=   (2.10) 

Gaya aksial ini sangat penting dalam disain bantalan aksial, menara, pondasi dan 

kawat penahan. 

2.5 Pemilihan Airfoil 

     Turbin angin sederhana dengan skala kecil tidak terlalu memperhatikan jenis 

airfoil yang dipakai. Untuk turbin angin horizontal axis biasanya menggunakan 

bentuk bentuk foil yang sederhana mulai dari pelat datar atau airfoil tipis 
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berstandar NACA (&ational Advisory Committee for Aeronautics) seri 4 atau 5 

digit. Airfoil sederhana tersebut bisa saja digunakan dengan rugi performa yang 

sedikit (Piggot,2001).  

       Airfoil NACA 4 Digit.     Airfoil NACA 5 Digit. 

Gambar 2.7 Tipe Airfoil NACA 4 Digit dan 5 Digit. 

  Atau bisa menggunakan airfoil berstandar NREL. Baru-baru ini Badan 

laboratorium nasional NREL (&ational Renewable Energy Laboratory) telah 

melakukan penelitian dan merilis beberapa airfoil yang cocok untuk diterapkan 

pada turbin angin horizontal axis dengan skala kecil hingga besar. Airfoi-lairfoil 

tersebut diprediksi memiliki peningkatan energi sebesar 23% - 33% untuk 

regulated turbine, 8% - 20% untuk variable pitch turbine, dan 8% - 10% untuk 

variable RPM turbine. NREL mengeluarkan seri S822 dan S823 yang kemudian 

digantikan oleh seri S83n (S833, S834, S835). Airfoil seri S83n merupakan airfoil 

tebal yang cocok digunakan untuk  

turbin angin dengan variabel speed dan variabel pitch dengan tipikal foil rendah 

noise dan koefisien lift yang tinggi (Buhl, 2009).  

2.6 Generator 

Untuk menghasilkan energi listrik dari putaran turbin, perangkat turbin 

angin harus menggunakan generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk 

menghasilkan energi listrik. Prinsip kerja generator adalah menjadikan medan 

magnet yang ada disekitar konduktor mengalami fluktuasi atau perubahan, 

sehingga timbul tegangan listrik. Magnet yang berputar disebut rotor dan konduktor 

yang diam disebut stator. 

Dari segi sifat kemagnetan, generator dibagi menjadi 2 jenis, yaitu generator 

magnet tetap dan generator magnet sementara. Pada generator dengan magnet tetap, 

sifat kemagnetannya tidak berubah dan tidak mudah hilang. Untuk membangkitkan 
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listrik dengan generator ini, dilakukan dengan memutar poros generator supaya 

menyebabkan fluktuasi magnet dan dihasilkan tegangan listrik. Untuk generator 

magnet sementara sifat kemagnetannya mudah hilang. Sifat medan magnet yang 

terjadi pada generator ini dihasilkan dengan induksi. Untuk membangkitkan daya 

listrik, generator harus diberi arus listrik ketika kumparan magnetnya berputar. 

Dari segi arus listrik yang dihasilkan, generator dibagi 2, yaitu generator 

arus bolak balik (AC) dan generator arus searah (DC). Generator arus bolak balik 

(AC) menghasilkan tegangan yang arahnya bolak balik dan bila dihubungkan 

dengan beban akan menimbulkan arus bolak balik pula. Generator AC dapat 

menghasilkan daya pada putaran yang bervariasi bergantung pada spesifikasi rotor 

itu sendiri. 

Pada generator arus searah (DC) terdapat rectifier yang berfungsi untuk 

mengubah arus AC menjadi DC. Generator ini menghasilkan tegangan yang 

arahnya tetap dan bila dihubungkan dengan beban, akan menimbulkan arus searah 

pula. Pada umumnya generator arus searah dapat menghasilkan listrik pada putaran 

yang tinggi. Untuk digunakan pada turbin angin, jenis generator ini memerlukan 

transmisi untuk menaikkan putaran. 

Pada penelitian turbin angin ini, generator yang digunakan adalah generator 

AC dengan menggunakan magnet permanen. Generator jenis ini disebut juga 

Permanent Magnet Generator (PMG) yang dapat menghasilkan daya dan tegangan 

listrik pada putaran yang rendah. 
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Gambar 2.8 Bagian-bagian generator. 

Komponen-komponen dinamo pada Gambar 2.1 adalah sebagai berikut. 

1. Pulley: penggerak untuk menjalankan suatu hantaran (daya). 

2. Fan: kipas pendingin untuk menghasilkan sirkulasi udara. 

3. Spacer / washer: peralatan pengkondisi udara. 

4. Front frame: rumah bantalan bagian depan. 

5. Rotor: gabungan kutub magnet (bagian dari dinamo yang bergerak). 

6. Bearing: bantalan yang berfungsi untuk memperhalus putaran rotor 

sehingga rotor lebih tahan lama digunakan 

7. Stator: gulungan kawat yang sifatnya diam/stabil. 

8. Brush: sikat arang. 

9. Brush holder: rumah sikat. 

10. Rectifier: rangkaian dioda yang mengkonversi tegangan AC menjadi 

tegangan DC. 

11. Rear frame: rumah bantalan bagian belakang, terdapat saluran udara untuk 

meningkatkan efesiensi pendinginan. 
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2.7 Kepadatan rotor 

 Kepadatan rotor adalah perbandingan antara luas bagan rotor dengan total 

area sapuan rotor. 

 

    Gambar 2.9 Kepadatan rotor 

𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 =

3𝑎

𝐴
                                                                                                                                  (2.11) 

Jika turbin angin mempunyai jumlah sudu sebanyak B maka: 

𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦

= 𝐵.
𝑎

𝐴
                                                                                                                            (2.12) 

Kepadatan rendah (0,1) =kecepatan tinggi, putaran rendah. 

Kepadatan tinggi (>0,8) = kecepatan rendah, putaran tinggi 

 

 

 

 


