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BAB I 

LATAR BELAKANG 

1.1 Latar Belakang 

Krisis energi yang disebabkan oleh polusi, pemanasan global dan 

penurunan sumber energi konvensional menarik perhatian para peneliti pada 

sumber energi terbarukan untuk mengatasi krisis energi, seiring berjalannya waktu 

kebutuhan akan energi listrik akan semakin meningkat. Sumber energi terbarukan 

yang sering digunakan berasal dari sumber-sumber alam yang ada seperti air, 

angin, matahari, bahkan panas bumi. Pemanfaatan sumber energi terbarukan juga 

menjadi solusi yang cocok sebagai pengganti dari sumber energi konvensional 

yang semakin menipis jumlah cadangannya. Energi angin salah satu contoh 

sumber energy yang sudah menunjukkan kenaikkan kontribusi terhadap 

kebutuhan listrik beberapa tahun terakhir ini, dengan mengunakan sumber energi 

terbarukan, penggunaan energi angin, menyebabkan penurunan karbon dan energi 

angin tersedia dimanapun [1].  

Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar untuk 

dikembangkan. Misalnya saja energi angin, namun rata-rata kecepatan angin di 

Indonesia rendah dan selalu berubah-ubah (variable speed), oleh karena itu 

generator dan turbin yang dipasang harus dirancang untuk berputar secara optimal 

pada kecepatan angin yang rendah agar menghasilkan daya yang maksimal. 

Masalahnya, karena fluktuasi angin di Indonesia cukup besar, kecepatan angin 

sering melonjak tinggi selama beberapa saat. Namun solusi ini menghadapi 

masalah baru yaitu turbin tidak akan berputar dengan baik pada kecepatan yang 

sangat rendah. Akibatnya daya tidak terbangkitkan pada kecepatan rendah. Oleh 

karena itu sistem turbin angin di Indonesia sering tidak menghasilkan daya yang 

maksimal. [2]. 

Wind turbine terbagi menjadi 2 jenis, yaitu wind turbine constant/fixed 

speed, dan variable speed. Fixed speed sering digunakan pada wilayah yang 

memiliki kecepatan angin yang besar dan konstan. Sedangkan variable speed 

mulai dikembangkan pada tahun 2000.an dapat digunakan untuk wilayah yang 
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memiliki kecepatan angina yang berubah-ubah. Pada wind turbine dengan model 

variable speed dibutuhkan sebuah kontrol agar dapat menghasilkan daya yang 

maksimal meskipun angin berkecepatan rendah dan selalu berubah-ubah [3]. 

Dalam proses memaksimalkan keluaran energi pada wind turbine, sangat 

penting untuk meningkatkan reliability wind turbine dan juga tetap menjaga 

kestabilan sistem, oleh karena digunakan skema kontrol yang lebih maju untuk 

mengoptimalkan produksi energi dan juga tetap menjaga hasil maksimal pada saat 

angin serendah mungkin [4].  

Gangguan di wind turbine terjadi pada sensor atau aktuator yang sering 

terjadi gangguan seperti kesalahan hasil ataupun penurunan kinerja dari sensor. 

Skema Active Fault Tolerance Control untuk toleransi kesalahan hasil 

pengukuran actuator atau sensor didasarkan pada kompensasi kesalahan yang di 

rekontruksi dengan sinyal injeksi [5].  

Kelebihan dari Fault tolerant control adalah  mampu mengatasi terjadinya 

kegagalan komponen secara otamatis dengan menjaga stabilitas sistem dan kinerja 

yang dapat diterima dalam suatu kegagalan. Fault tolerant control systems 

(FTCS) dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu passive fault tolerant control systems 

(PFTCS) dan active fault tolerant control systems (AFTCS) [6]. 

Berdasarkan permasalahan ini, maka tugas akhir ini dibuat untuk 

menambah keamanan dengan mengatasi gangguan yang terjadi pada sensor atau 

aktuator menggunakan active fault tolerant control dengan metode sliding mode 

observer (SMO). Sliding mode observer digunakan untuk mendeteksi kesalahan 

dan mengisolasinya, dimana aktuator atau sensor akan direkontruksi mengunakan 

injeksi sinyal output yang setara. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

ditentukan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana mendesain sliding mode observer yang sesuai ketika ada 

kesalahan?  

2. Bagaimana cara mendasain dan mensimulasikan active fault tolerance 

pada wind turbine? 

 

1.3 Tujuan 

 Tujuan yang ingin dicapai pada tugas akhir ini adalah: 

1. mendesain sliding mode observer yang sesuai ketika ada kesalahan. 

2. mendasain dan mensimulasikan active fault tolerance pada wind turbine  

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam pembuatan tugas akhir ini penulis membatasi permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Aplikasi yang digunakan pada pengerjaan ini mengunakan simulasi dari 

Matlab R2016a. 

2. Gangguan berada pada bagian generator. 

3. Gangguan berupa sinyal builder 


