
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudut bilah atau biasa kita kenal dengan sudut kemiringan baling-baling

mempunyai pitch control yang bisa berganti posisi menjauhi arah atau mendekati

datangnya  angin  saat  daya  keluaran  sangat  tinggi  ataupun  rendah.  Sedikit

perubahan pada sudut bilah akan mempengaruhi daya yang dihasilkan, yaitu daya

yang hasilkan tidak optimal dan mempengaruhi daya secara kualitas dalam sistem

distribusi,  terutama  frekuensi  dan  tegangan  [1].  Pengaturan  sudut  bilah  ini

dibutuhkan  untuk  memaksimalkan  daya  keluaran  turbin  dan  mencegahinputan

daya mekanis dari angin yang melebihi kemampuan turbin angin itu sendiri [2].

Beberapa tahun terakhir terus dikembangkan penelitan tentang system

pengendalian  pada  sudut  bilah  untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan

energi listrik yang lebih besar. Dari yang menggunakan kontrol Fuzzy dan kontrol

PID [3]. Menggunakan metode Genetic Algoritma [4], selanjutnya menggunakan

Robust  Controller dan  PID  Controller Comparisson hasil menunjukan bahwa

menggunkan PID Controller daya output tidak optimal tidak sesuai untuk system

turbin angina karena  PID Controller tidak stabil  dan daya output tidak optimal

[5]. 

Tiap-tiap  pengendali  P,  I  dan  D  masing-masing secara keseluruhan

bermaksud untuk mempercepat reaksi suatu metode, memperoleh perubahan awal

yang  besar dan  menghilangkan  offset.  Pengendali ini adalah  output  total  dari

pengendali  proporsional,  integral,  dan  diferensial.Kekurangan  pengendali  PID

adalah kapabilitasnya kecilpada saat  menghadapi  ketidakpastian  sistem,  variasi

parameter, dan gangguan dari luar.

Adaptive  Neuro-Fuzzy  Inference  System (ANFIS) memiliki  kelebihan

bekerja lebih baik  jika dipakai  untuk peramalan  dan  pengembilan keputusan

dibandingkan dengan  fuzzy.  Sistem  ini memiliki konsep penggabungan antara

penalaran pengetahuan manusia dan proses pembelajaran terarah sehingga sistem
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ini lebih efisien  untuk sebuah prediksi karena tingkat kesalahannya lebih rendah

dibandingkan jika memakai metodeArtificial Neural Network ANN[6].

Pengontrol ANFIS  dikenal  baik  karena  memiliki  kemampuan  menangani

ketidakpastian seperti fuzzy sistem dan belajar dari proses seperti sistem syaraf[7].

Pada penelitian ini, sudut bilah yang akan di rancang dengan kontroller ANFIS

dan dengan mennggunakan PID diharapkan mampu menjaga ketahanan yang baik

dan  kerja  yang  dinamis,  untuk meningkatkan  kontrol  sudut  bilah  turbin  angin

layak dan efektif.

Pada  penelitian  ini  menggunakan  pengontrol  ini  untuk  mengendalikan

system  turbin angin memerlukan agar  mampu  mencapai kinerja  dan  efisiensi

terbaik selama operasinya, yang mana turbin angin bergantung pada banyak faktor

yang tidak dapat diprediksi.  Pengendali  ini dapat meningkatkan kinerja dinamis

dari  pengendali  turbin  angin,  memiliki  ketahanan  yang  kuat  dan  kemampuan

beradaptasi sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada tugas akhir  perancangan sistem kontrol kecepatan

generator dengan pid-anfis pada sudut bilah turbin angin adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanaa memodelkan metode kontrol kecepatan generator dengan

PID-ANFIS pada sudut bilah turbin angin ?

2. Bagaimana hasil  simulasisistem kontrol  kecepatan  generator  dengan

PID-ANFIS pada sudut bilah turbin angin ?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian  dari tugas akhir perancangan sistem kontrol kecepatan

generator  dengan  pid-anfis  pada  sudut  bilah  turbin  angin  adalah sebagai

berikut:

1. Mampu memodelkan perancangan sistem kontrol kecepatan generator

dengan PID-ANFIS pada sudut bilah turbin angin.

2. Mengetahui hasil simulasi sistem kontrol kecepatan generator dengan

PID-ANFIS pada sudut bilah turbin angin.

2



1.4 Manfaat

Manfaat  dari  penelitian  Perancangan Sistem  Kontrol  Kecepatan

Generator dengan PID- Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System pada Sudut Bilah

Turbin  Angin  adalah  untuk  memberikan  informasi  bagaimana  pemanfaatan

ANFIS dalam pengaturan kecepatan generator. 

1.5  Batasan Masalah

Untuk pembahasan lebih terarah,  maka dibuatlah batasan masalah

sebagai berikut :
1. Sistem dilakukan pada simulasi Matlab R2018a
2. Sistem yang digunakan merupakan sistem kontrol pada generator. 

3. Sistem eksitasi yang digunakan konstan.

4. Analisa  yang  dilakukan  hanya  membahas  pengaturan  kecepatan

putaran generator dengan berbagai nilai kecepatan angin.
5. Metode yang dilakukan penggunaan PID-ANFIS sebagai kecepatan 

generator pada sudut bilah turbin angin.
6. Menggunakan kecepatan angin 12m/s-15 m/s

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika untuk mendapatkanarah yang tepat terkait  hal-hal yang  akan

dibahas dalam tugas akhir yang berjudul perancangan sistem kontrol kecepatan

generator dengan PID-ANFIS pada sudut bilah turbin angin  maka dalam skripsi

ini disusun sebagai berikut :

1.5.1 BAB I 

Bab I   adalah bab pendahuluan yang membahas tentang masalah

yang sudah ditemukan, yang didalamnya terdapat latar belakang,

rumusan  dan  batasan  masalah,  tujuan,  serta  sistem  penulisan

laporan. 

1.5.2 BAB II

Bab  II  adalah  bab  tinjuan  pusataka,  yang  dibahas  dari  bab  ini

adalah tentang dasar teori yang digunakan untuk penelitian yang

akan dibuat.

1.5.3 BAB III 
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Bab III adalah bab dari perancangan sistem, yang dibahas dari bab

ini  adalah  tentang  pemodelan   dari  keseluruhan  sistem  baik

software dan hardware. 

1.5.4 BAB IV 

Bab IV adalah bab hasil dan perancangan sistem dan menganalisa

dari  keseluruhan sistem baik software dan hardware yang sudah

dibuat dan di rancang pada bab III.

1.5.5 BAB V 

Bab V adalah bab  berisikan kesimpulan dan saran yang di bahas

adalah tentang kesimpulan dan saran yang sudah didapat dari hasil

pengujian.
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