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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Asal Mula Turbin Angin 

Kincir angin jurutera Yunani Heron dari Alexandria pada abad pertama AD 

merupakan peristiwa terawal diketahui mengenai penggunaan kincir angin bagi 

menguasai mesin. Satu contoh awal yang lain adalah kegunaan roda dipancu angin 

adalah roda-doa, yang digunakan di Tibetdan China silam sejak abad ke-4.  Ia telah 

didakwa bahawa maharaja BabylonHammurabi bercadang bagi menggunakan 

kuasa angin bagi projek pengaliran bercita-cita besarnya pada abde ke-17 BC   

(A.G. Drachmann,1961) 

Kincir angin pertama kali digunakan untuk membangkitkan listrik dibangun 

oleh P. La Cour dari Denmark diahir abad ke-19.Setelah perang dunia I, layar 

dengan penampang melintang menyerupai sudut propeler pesawat sekarang disebut 

kincir angin type propeler' atau turbin. Eksperimen kincir angin sudut kembar 

dilakukan di Amerika Serikat tahun 1940, ukurannya sangat besar yang disebut 

mesin Smith-Putman, karena dirancang oleh Palmer Putman, kapasitasnya 1,25 

MW yang dibuat oleh Morgen Smith Company dari York Pensylvania. Diameter 

propelernya 175 ft(55m) beratnya 16 ton dan menaranya setinggi 100 ft (34m). Tapi 

salah satu batang propelernya patah pada tahun 1945.( Astu Pudjanarso & Djati 

Nursuhud, 2006) 

http://ms.wikipedia.org/wiki/Heron_dari_Alexandria
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2.2  Definisi Turbin Angin 

Turbin angin adalah kincir angin yang digunakan untuk membangkitkan 

tenaga listrik.Turbin angin ini pada awalnya dibuat untuk mengakomodasi 

kebutuhan para petani dalam melakukan penggilingan padi, keperluan irigasi, dll. 

Turbin angin terdahulu banyak dibangun di Denmark, Belanda, dan negara-negara 

Eropa lainnya dan lebih dikenal dengan Windmill. 

Kini turbin angin lebih banyak digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan 

listrik masyarakat, dengan menggunakanprinsip konversi energi dan menggunakan 

sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu angin. Walaupun sampai saat ini 

pembangunan turbin angin masih belum dapat menyaingi pembangkit listrik 

konvensonal (Contoh: PLTD,PLTU,dll), turbin angin masih lebih dikembangkan 

oleh para ilmuwan karena dalam waktu dekat manusia akan dihadapkan dengan 

masalah kekurangan sumber daya alam tak terbaharui (Contoh : batubara, minyak 

bumi) sebagai bahan dasar untuk membangkitkan listrik. 

Perhitungan daya yang dapat dihasilkan oleh sebuah turbin angin dengan 

diameter kipas r adalah : 

dimana  adalah kerapatan angin pada waktu tertentu dan  

adalah kecepatan angin pada waktu tertentu. 

Umumnya daya efektif yang dapat dipanen oleh sebuah turbin angin hanya 

sebesar 20%-30%. Jadi rumus di atas dapat dikalikan dengan 0,2 atau 0,3 untuk 

mendapatkan hasil yang cukup eksak. 

Prinsip dasar kerja dari turbin angin adalah mengubah energi mekanis dari 

angin menjadi energi putar pada kincir, lalu putaran kincir digunakan untuk 
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memutar generator, yang akhirnya akan menghasilkan listrik. 

(wikipedia.org/Turbin_angin/2010) 

 

1.3 Komponen Turbin Angin 

Turbin angin yang digunakan pembangkit listrik tenaga bayu / angin 

(PLTB) tersusun dari berbagai komponen. Berikut akan dijelaskan bagian-bagian 

dari turbin angin : 

 

 

Gambar 2.3.1:Bagian-Bagian Kincir Angin  

Sumber: Wikipedia/2012 

 

 

 

 

2.3.1 Bagian- bagian kincir angin 

1. Blades 

http://3.bp.blogspot.com/-jDmuLjs414c/Ua2Ps7E00MI/AAAAAAAAAHU/nNPZlV-4QYE/s1600/Bagian-Bagian+Turbin+Angin.jpg
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   Kebanyakan turbin baik dua atau tiga pisau. Angin bertiup di atas 

menyebabkan pisau pisau untuk mengangkat dan berputar. 

2.  Rotor 

     Pisau dan terhubung bersama-sama disebut rotor 

3.  Pitch 

     Blades yang berbalik, atau nada, dari angin untuk mengontrol kecepatan 

rotor dan menjaga rotor berputar dalam angin yang terlalu tinggi atau terlalu rendah 

untuk menghasilkan listrik. 

4. Brake 

     Digunakan untuk menjaga putaran pada poros setelah gearbox agar bekerja 

pada titik aman saat terdapat angin yang besar. Alat ini perlu dipasang karena 

generator memiliki titik kerja aman dalam pengoperasiannya. Generator ini akan 

menghasilkan energi listrik maksimal pada saat bekerja pada titik kerja yang telah 

ditentukan. Kehadiran angin diluar diguaan akan menyebabkan putaran yang cukup 

cepat pada poros generator, sehingga jika tidak diatasi maka putaran ini dapat 

merusak generator. Dampak dari kerusakan akibat putaran berlebih diantaranya 

overheat, rotor breakdown, kawat pada generator putus karena tidak dapat menahan 

arus yang cukup besar. 

5. Low-Speed Shaft 

    Mengubah poros rotor kecepatan rendah sekitar 30-60 rotasi per menit. 

 

6. Gear Box 
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   Gears menghubungkan poros kecepatan tinggi di poros kecepatan rendah 

dan meningkatkan kecepatan sekitar 30-60 rotasi per menit (rpm), sekitar 1000-

1800 rpm, kecepatan rotasi yang diperlukan oleh sebagian besar generator untuk 

menghasilkan listrik. gearbox adalah bagian mahal (dan berat) dari turbin angin dan 

insinyur generator mengeksplorasi direct-drive yang beroperasi pada kecepatan 

rotasi yang lebih rendah dan tidak perlu kotak gigi. 

7. Generator 

     Berfungsi mengkonversi energi putar menjadi energi listrik. Ada berbagai 

jenis generator yang dapat digunakan dalam sistem turbin angin, antara lain 

generator serempak (synchronous generator), generator tak-serempak 

(unsynchronous generator), rotor sangkar maupun rotor belitan ataupun generator 

magnet permanen. 

    Penggunaan generator serempak memudahkan kita untuk mengatur 

tegangan dan frekuensi keluaran generator dengan cara mengatur-atur arus medan 

dari generator. Sayangnya penggunaan generator serempak jarang diaplikasikan 

karena biayanya yang mahal, membutuhkan arus penguat dan membutuhkan sistem 

kontrol yang rumit. 

       Generator tak-serempak sering digunakan untuk sistem turbin angin dan 

sistem mikrohidro, baik untuk sistem fixed-speed maupun sistem variable speed. 

 

 

 

8. Controller 
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     Pengontrol mesin mulai dengan kecepatan angin sekitar 8-16 mil per jam 

(mph) dan menutup mesin turbin sekitar 55 mph. tidak beroperasi pada kecepatan 

angin sekitar 55 mph di atas, karena dapat rusak karena angin yang kencang. 

9. Anemometer 

    Mengukur kecepatan angin dan mengirimkan data kecepatan angin ke 

pengontrol. 

10. Wind Vane 

      Tindakan arah angin dan berkomunikasi dengan yaw drive untuk 

menggerakkan turbin dengan koneksi yang benar dengan angin. 

11.Nacelle 

       Nacelle berada di atas menara dan berisi gear box, poros kecepatan rendah 

dan tinggi, generator, kontrol dan rem. 

12. High-Speed  Shaft 

      Drive generator. Poros yang berhubungan langsung dengan rotor generator. 

13. Yaw Drive 

       Yaw drive yang digunakan untuk menjaga rotor menghadap ke arah angin 

sebagai perubahan arah angin. 

14. Yaw Motor 

      Kekuatan dari drive yaw.    

15. Tower 

Menara yang terbuat dari baja tabung, beton atau kisi baja. Karena 

kecepatan angin meningkat dengan tinggi, menara tinggi memungkinkan turbin 

untuk menangkap lebih banyak energi dan menghasilkan listrik lebih banyak. 
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Tower PLTB dapat dibedakan menjadi 3 jenis seperti gambar dibawah ini. Setiap 

jenis tower memiliki karakteristik masing-masing dalam hal biaya, perawatan, 

efisiensinya, ataupun dari segi kesusahan dalam pembuatannya. 

 

Gambar 2.3.2 Guyed (Kiri), Lattice (Tengah) dan Mono-Structure (Kanan) 

Sumber: Wikipedia/2012 

16. Wind direction 

    Arah alir dari energi angin. 

 

2.3.2 Penyimpan Energi (Battery) 

  Karena keterbatasan ketersediaan akan energi angin (tidak sepanjang hari 

angin akan selalu tersedia), maka ketersediaan listrik juga tidak menentu. Oleh 

karena itu digunakan alat penyimpan energi yang berfungsi sebagai back-up energi 

listrik. Ketika beban penggunaan daya listrik masyarakat meningkat atau ketika 

kecepatan angin suatu daerah sedang menurun, maka kebutuhan permintaan akan 

daya listrik tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu kita perlu menyimpan sebagian 

energi yang dihasilkan ketika terjadi kelebihan daya pada saat turbin angin berputar 

kencang atau saat penggunaan daya pada masyarakat menurun. Contoh sederhana 

http://3.bp.blogspot.com/-XMZZml1RMEc/Ua2PshNT7FI/AAAAAAAAAHE/kKM-yG-FELo/s1600/Jenis+Tower+PLTB.jpg
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yang dapat dijadikan referensi sebagai alat penyimpan energi listrik adalah aki 

mobil. Aki 12 volt, 65 Ah dapat dipakai untuk mencatu rumah tangga selama 0.5 

jam pada daya 780 watt.(qifhana/2012) 

 

2.4  Syarat Angin Untuk PLTB        

Tidak semua jenis angin dapat digunakan untuk memutar turbin pembangkit 

listrik tenaga bayu / angin. Untuk itu berikut akan dijelaskan klasifikasi dan kondisi 

angin yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. 

 

Gambar 2.4.1 Tabel kondisi angin 

Sumber : Wikipedia/2013 

http://1.bp.blogspot.com/-eLFuGt9zxCw/Ua2Pzl6oyQI/AAAAAAAAAJA/SxU-IxFo7Bs/s1600/Tabel+Kondisi+Angin.jpg
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Gambar 2.4.2 Tingkat kecepatan angina 

Sumber: wikipedia/2013 

 

Angin kelas 3 adalah batas minimum dan angin kelas 8 adalah batas 

maksimum energi angin yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik 

. 

 

2.5 Sistem Konversi Energi Angin (SKEA)  

Sistem konversi energi angin merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk 

mengubah energi potensial angin menjadi energi mekanik poros oleh rotor untuk 

kemudian diubah lagi oleh alternator menjadi energi listrik. Prinsip utamanya 

adalah mengubah energi listrik yang dimiliki angin menjadi energi kinetik poros. 

Besarnya energi yang dapat ditransferkan ke rotor tergantung pada massa jenis 

http://4.bp.blogspot.com/-Cr_SYeRZhUY/Ua2Pz6HoGzI/AAAAAAAAAJM/QJMeGSHUFjk/s1600/Tabel+Tingkat+Kecepatan+Angin.jpg
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udara, luas area dan kecepatan angin. Hal ini selanjutnya akan dibahas melalui 

persamaan-persamaan.  

Energi kinetik untuk suatu massa angin m yang bergerak dengan kecepatan v yang 

nantinya akan diubah menjadi energi poros dapat dirumuskan sebagai berikut: 

E=
1

2
𝑚𝑣2(𝑁𝑚)(Eric Hau, 2005 : 81) 

Dimana:  

m : massa udara yang bergerak (kg)  

v : kecepatan angin (m/s)  

Energi kinetik yang terkandung dalam angin inilah yang ditangkap oleh 

turbin angin untuk memutar rotor.  

Dengan menganggap suatu penampang melintang A, dimana udara dengan 

kecepatan v mengalami pemindahan volume untuk setiap satuan waktu, yang 

disebut dengan aliran volume V sebagai persamaan:  

V = vA (Eric Hau, 2005 : 81) 

Dimana:  

V : laju volume (m
3
/s)  

v : kecepatan angin (m/s)  

A : luas area sapuan rotor (m
2
)  

Sedangkan aliran massa dengan kecepatan udara p sebagai:  

m = ρAv (Eric Hau, 2005 : 82) 
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Persamaan-persamaan diatas menunjukkan energi kinetik dan aliran massa 

yang melewati suatu penampang melintang A sebagai energi P yang ditunjukkan 

dengan mensubstitusi persamaan  ke 1 persamaan 2  menjadi: 

𝑝 =
1

2
𝜌𝐴𝑣3(Eric Hau, 2005 : 82) 

Dimana:  

P : daya mekanik (W)  

v : kecepatan angin (m/s)  

ρ : densitas udara (ρ rata-rata : 1,2 kg/m
3
 

Karena setiap jenis turbin angin mempunyai karakteristik aerodinamika 

yang unik, maka faktor daya sebagai fungsi dari TSR untuk setiap jenis turbin angin 

juga berbeda-beda. Dengan memasukkan faktor daya Cp, sebagaimana dijelaskan 

sebelumnya, gaya mekanik aktual yang dapat diperoleh dari energi kinetik pada 

angin menjadi: 

       P=C𝑝𝑟
1

2
𝜌𝐴𝑣3(Eric Hau, 2005 : 98) 

Parameter utama yang mempengaruhi Cp adalah: jumlah bilah sudu, 

panjang chord bilah sudu, karakteristik aerodinamis bilah sudu, NREL 

menambahkan kemampuan sebuah SKEA juga dibatasi oleh rugi-rugi pada 

generator dan sistem transmisi. 
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2.6 Tip Speed Ratio 

Tip speed ratio (rasio kecepatan ujung) adalah rasio kecepatan ujung rotor 

terhadap kecepatan angin bebas. Untuk kecepatan angin nominal yang tertentu, tip 

speed ratio akan berpengaruh pada kecepatan putar rotor. Turbin angin tipe lift akan 

memiliki tip speed ratio yang relatif lebih besar dibandingkan dengan turbin angin 

tipe drag. Tipe speed ratio dihitung dengan persamaan: 

𝛾 =
𝜋𝐷𝑛

60𝑣
(Eric Hau, 2005 : 94) 

Dengan:  

λ = tipe speed ratio  

D = diameter rotor (m)  

n = putaran rotor (rpm)  

v = kecepatan angin (m/s)  

Grafik berikut menunjukkan variasi nilai tip speed ratio dan koefisien daya 

cp untuk berbagai macam turbin angin. 

 

Gambar 2.6.1 Torsi rotor untuk berbagai jenis turbin angin. 

Sumber: Wikipedia/2012 
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2.7 Pemilihan Sistem Transmisi Daya  

 Ketika putaran rotor dan daya motor sudah ditentukan, maka generator yang 

digunakan dipilih. Generator yang tersedia di pasaran memiliki karakteristik yang 

berbeda satu sama lain. Setiap generator memiliki kondisi kerja masing-masing.  

Untuk meneruskan daya yang dihasilkan rotor ke generator, perlu sistem 

transmisi yang konfigurasinya disesuaikan dengan kebutuhan daya yang 

ditransmisikan, putaran, dan konfigurasi turbin angin. Sistem transmisi daya dapat 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok menurut rasio putaran masukan dan 

keluarannya yaitu:  

1. Direct drive  

2. Speed Reducing  

3. Speed Increasing  

Direct Drive yang dimaksud adalah transmisi daya langsung dengan 

menggunakan porors dan pasangan kopling. Yang penting dalam sistem transmisi 

direct drive adalah tidak ada penurunan atau peningkatan putaran. Sistem transmisi 

speed reducing adalah sistem transmisi daya dengan penurunan putaran, putaran 

keluar lebih rendah daripada putaran masuk. Sistem transmisi ini digunakan untuk 

meningkatkan momen gaya. Yang terakhir adalah sistem transmisi speed 

increasing, yaitu putaran keluar lebih tinggi dari putaran masuk, terjadi kenaikan 

putaran dengan konsekuensi momen gaya keluar menjadi lebih kecil.  

Pada penerapannya, sistem transmisi direct drive hanya menggunakan poros 

dan kopling jika diperlukan. Konstruksi direct drive lebih sederhana dibandingkan 

yang lainnya dan tidak memerlukan banyak ruang. Sedangkan untuk penerapan 
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sistem transmisi speed reducing dan speed increasing diperlukan mekanisme 

pengubah putaran seperti pasangan roda gigi, atau sabuk dan puli. 


