
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Turbin Angin

Turbin angina adalah kincir angin yang berfungsi sebagai pembangkit listrik

menggunakan tenaga alternatif yaitu dengan memanfaatkan tenaga angina sebagai

sumber energi. Turbin angin digunakan  untuk mengoperasikan generator listrik

dengan cara  merubah energi angin menjadi energi kinetik. Angin yang melewati

turbin akan kehilangan energi yang sama dengan energi yang diekstraksikan oleh

turbin [8].

Turbin angina terdiri dari berbagai komponen utama untuk menjalankan

fungsinya  yaitu  mengkonveksi energi.  Turbin angin memiliki sejumlah bilah

dibagian depan yang terpasang pada poros putar (shaft) dimana terhubung dengan

kotak gearbox. Bilah  yang  terpasang sejumlah  2,3  atau 4  ini  berfungsi untuk

menangkap energi  angina dan  mengubah  menjadi energi mekanik. Kemudian

energi mekanik diubah menjadi energi listrik oleh poros putar keluar dari gearbox

menuju generator  dibagian belakang. Selanjutnya kecepatan putar  yang rendah

dari shaft akan diubah terlebih dahulu oleh gearbox sehingga berkecepatan tinggi

sebelum masuk ke generator.

Cara  kerja  dari  pembangkit  ini  yaitu  awalnya angin akan memutar sudut

turbin,  kemudian putaran turbin tersebut  digunakan untuk memutar  rotor  pada

generator sehingga dapat menghasilkan  listrik. 

Gambar 2.1 Prinsip Kerja Pembangkit Listrik Tenaga Angin
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Gambar 2.2 karakteristik Turbin Angin

Daerah operasi turbin angina dari  titik yang berbeda :

1. Cut-in wind speed : yaitu turbin angin mulai mendapatkan daya listik

pada kecepatan angin terendah.

2. Rated wind speed : yaitu turbin angin memperoleh daya listrik, yang

umumnya daya maksmim turbin angin 

3. Cut-out  ewind  speed :  Kemampuan  menghentikan  dan  mematikan

turbin angin sehingga tercegah dari kerusakan mekanik.

2.1.1 Turbin Angin Sumbu Horizontal

Turbin angin sumbu horizontal mempunyai poros rotor utama dan generator

listrik  di  puncak  menara.  Turbin  ini  ada  yang  berukuran  kecil  maupun  besar,

dimana  turbin  kecil  diarahkan  oleh  baling-baling  angin  sederhana,  sedangkan

yang besar biasanya menggunakan sensor angin yang digabungkan dengan servo

motor. Sebagai gaya masukan untuk memutar rotor yang terpadat pada generator,

turbin angin horizontal mempunyai  gearbox yang mampu mengubah perputaran

kincir yang pelan menjadi lebih cepat.

Gambar 2.3 Turbin Angin Sumbu Horizontal
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Turbin angin  sumbu horizontal  ini  memiliki  kelebihan yaitu  menara  yang

tinggi,  dimana  menara  ini  memungkinkan  turbin  dapat  mengambil  energi  dari

angin yang flukatif. Agar energi yang diserap lebih banyak maka turbin diarahkan

sesuai  dengan arah angin karena bilah turbin akan selalu bergerak tegak lurus

terhadap arah angin sehingga bilah selalu menerima daya selama putaran.

         Daya dari angin dapat ditangkap oleh horizontal axis turbin angin atau

HAWT. Daya  ini  dapat  diturunkan  dari  persamaan  energi  kinetik  angin  yang

bergerak  ke  arah  sumbu x  dengan  kecepatan  tertentu.  Persamaan  energi  yang

mengenai turbin angin dapat dituliskan sebagai berikut:

U=
1
2

mvw
2
=

1
2
(ρair A r x)vw

2

(2.1)

P=
dU
dt

=
1
2

ρair A rV w
2 dx
dt

=
1
2

ρair vw
3

(2.2)

Power juga bergantung pada cp (coeffisien power), dimana semakin besar nilai cp

maka  power  yang  dapat  ditangkap  oleh  turbin  angin  juga  semakin  besar.Cp

merupakan fungsi dari λ (tip speed ratio) dan θ (pitch angle). Sehingga persamaan

2 dapat ditulis lagi menjadi:

P=
1
2

ρairC p(λ , θ)A r vw
3

                                                                                       

(2.3)

Sendangkan λ  sendiri dirumuskan sebagai berikut :
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λ=
wR
v

                                                                                                                

(2.4)

Dimana :

λ=¿ tip speed ratio

ω=¿  kecepatan sudut 

V =  kecepatanangin (m/s)

R= jari-jari rotor blade (m)

Jika diasumsikan ω  dan R adalah konstan, maka cp hanya bergantung

pada  v  (kecepatan  angin)  serta  ϑ  yang  dijadikan  variabel  yang  dikontrol

sebagai  kompensasi  perubahan kecepatan  angin  (v)  untuk mendapatkan power

sesuai harapan. Selain itu perlu pengambilan data menggunakan kecepatan angin

(v)  yang  telah  ditentukan  untuk  mendapatkan θ  sesuai  dengan  yang

dibutuhkan.

2.2 Kontrol Sudut Bilah

Kontrol  untuk  mengubah  besaran  sudut  baling-baling  dalam menghadapi

arah  datang  angin  disebut  kontrol  sudut  baling-baling.  Kontrol  ini  sering

digunakan untuk mengurangi torsi serta variasi daya keluaran ketika kecepatan

angin tinggi atau di bawah nilai rata-rata. Untuk mempertahankan kecepatan pada

sebuah  level  ataupun  memberikan  koefisien  daya  maksimum,  saat  kecepatan

angin  di  bawah  rata-rata  maka  pengatur  kecepatan  harus  dapat  mengatur

kecepatan rotor secara kontinyu agar efisiensi turbin meningkat. Pengaturan sudut

bilah ini diperlukan ketika berada pada kondisi kecepatan angin diatas nilai yang

diinginkan. Selain itu perubahan kecil pada sudut mampu mempengaruhi  output

daya.
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Gambar 2.4  Kecepatan elemen pisau dan gaya pada penampang melintang

Prinsip dasar turbin angin dapat berputar pada porosnya karena terdapat

vektor  dari  gaya  lift dan  drag yang dihasilkan  akibat  bentuk aerodinamis  dari

penampang  blade.  Saat  airfoil  terkena  angin dari  arah  depan,  akan  dihasilkan

vektor  gaya  lift (L)  dan  drag (D).  Perubahan  kedua  gaya  ini  dipegaruhi  oleh

bentuk geometri  blade, kecepatan,  dan arag angin terhadap garis  utama  blade.

Akibatnya, kecepatan sudut dan torsi poros pun berubah pula.

Mekanisme  kontrol  pada  turbin  angin  yang  bekerja  mengontrol

aerodinamis blade melalui kontrol kemiringan sudut bilah terhadap arah tiupan

angin (angle of attack) disebut pitch angle control system. Terlihat pada Gambar

2.4 bahwa perubahan sudut bilah akan memperngaruhi kecepatan sudut dari shaft

dikarenakan  adanya  perubahan  jumlah  daya  tiup  angin  yang  diterima  bilah,

dimana akan dikonversi menjadi kecepatan putar shaft.

Mekanisme  model  kontrol  ini  yaitu  sudut  baling-baling  akan  diubah

dengan cara memutar leher baling-baling yang berada pada rotor turbin. Putaran

pada leher dibantu oleh motor servo yang dikendalikan. Kecepatan angin yang

mengalir di udara akan dikontrol menggunakan anemometer yang terdapat pada

ekor turbin.

Untuk  mengetahui  berapa  kecepatan  angin  yang  sedang  mengalir  dan

memberikan sinyal  pada pengendali  digunakan anemometer  yang dihubungkan

pada sensor. Hasil data angin yang diterima akan di olah oleh pengendali  lalu

menghasilkan besar geseran sudut yang harus diberikan pada servo motor.

Kontrol sudut bilah dibutuhkan saat kecepatan angin yang sedang bekerja

lebih tinggi daripada kecepatan angin yang menjadi dasar kerja (rated wind speed)

turbin angin tersebut. Sedikit saja terjadi perubahan pada sudut bilah maka akan

memberikan  pengaruh  yang  signifikan  pada  daya  yang  dihasilkan.  Tujuan

penggunaan kontrol sudut bilah yaitu:

 Memaksimalkan daya keluaran pada turbin angin,  dimana ketika kecepatan

angin rendah atau dibawah rata-rata, maka sudut baling-baling harus diatur pada

titik optimumnya agar mampu menghasilkan daya maksimal.

 Untuk  menghindari  inputan  daya  mekanis  dari  angin  yang  melewati

kemampuan  dari  turbin  angin  itu  sendiri.  Ketika  kecepatan  angin  tinggi  atau
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diatas  rata-rata,  mekanisme kontrol  ini  akan  memberikan  pengaturan  sehingga

daya yang dihasilkan dan daya aerodinamika yang diterima turbin tetap dalam

keadaan efektif.

2.3 Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS)

2.3.1 Pengertian ANFIS 

Sesuai  dengan  namanya  Adaptive  Neuro-Fuzzy  Inference  System(ANFIS)

merupakan  penggabungan 2 metode yaitu  fuzzy inference system dan arsitektur

jaringan saraf. Dengan memanfatkan metode pembelajaran hybrid, ANFIS mampu

memetakan nilai inputan menuju pada  nilaioutputandengan  berdasarkan  pada

pengetahuan yang dilatihkan berbentukaturan fuzzy.

Penggunaan  metode  pengontrol  ANFIS  dapat  memungkinkan  untuk

menentukan  kurva  nonlinear  antara  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dengan

parameter  yang  diteliti.  ANFIS  memungkinkan  untuk  mengontrol  dengan

informasi  masukan  yang  kurang  lengkap  dan  dengan  aktinggangguan,  serta

memiliki tingkat perhitungan yang cukup tinggi.

Kelebihan dari fuzzy  inference  system ini yaitu  dapat menerjemahkan

pengetahuan dari pakar dalam bentuk aturan-aturan,  hanya saja membutuhkan

waktu yang lama dalam menetapkan fungsi keanggotaan. Sehingga dibutuhkan

Teknik pembelajaran dari jaringan syaraf tiruan  yang  mana  berfungsi sebagai

otomisasi  proses  sehingga dapat mengurangi waktu pencarian.  ANFIS  sangat

cocok diterapkan dalam berbagai bidang. Sistem inferensi fuzzy adalah system

inferensi fuzzy model Tagaki-Sugeno-Kang (TSK) orde satu dengan pertimbangan

kesederhanaan dan kemudahan komputasi. Basis aturan dengan dua aturan fuzzy

if-then seperti dibawah ini :

Rule 1 : if x is A1 and y is B1 then f1 = p1x + q1y + r1

Premis       consequent

Rule 2 : if x is A2 and y is B2 then f2 = p2x + q2y + r2

Premis       consequent

Input :x and y

Consequent-nyaadalahf
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f =
w1 f 1+w2 f 2

w1+w2

¿ ẃ1 f 1+ ẃ2 f 2 (2.1)

Gambar  2.5 SistemInferensi Fuzzy TSK Dua Masukkan dengan Dua

Aturan.

2.3.2Struktural ANFIS

Gamba

r 2.6 Arsitektur Anfis

Gambar 2.6 diatas adalah system neuro-fuzzy yang terdiriatas lima lapisan

yang memiliki fungsi yang berbeda pada tiap lapisannya. Setiap lapisan memiliki

beberapa simpul yang dilambangkan dengan lingkaran atau bentuk kotak. Simpul

adaptif  dilambangkan dengan bentuk kotak yang memilki arti nilai parameternya

dapat  berubah-ubah  dengan  pembelajaran.  Sedangkan  lambing lingkaran

menyatakan simpul  non  adaptif  yang  nilainya tetap.  Simpul-simpul  (neuron-

neuron) pada arsitektur ANFIS:

a. Nilai-nilai (fungsi keanggotaan)

b. Aturan-aturan (T-norm yang berbeda)

c. Normalisasi (Penjumlahan dan pembagian aritmatika)

d. Fungsi-fungsi (Regresi linier dan pengalian)
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e. Output ( Penjumlahan aljabar) 

Lapisan-lapisan dan fungsinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Lapisan  1.  semua  node  adalah  node  adaptif.  Keluarandari  Layer  1,

adalahkelaskeanggotaan fuzzy dari input, yang diberikan oleh persamaanberikut:

O1,i = µA (X), untuki = 1,2, atau

O1,i = µBi-2 (y), untuki = 3,4…………………………………………….(2.8)

Dengany dan  x  yaitu inputan pada simpul  i, Ai  (atau  Bi-2) adalah fungsi

keanggotaan masing-masing simpul. Simpul  O1,i  digunakan  untuk menunjukan

nilai keanggotaan himpunan fuzzy A dan B terhadap tiap masukan. 

Lapisan  2.  Semua simpul  yang  terdapat  pada  lapisan ini adalah  non  adaptif

(parameter tetap). Fungsi simpul pada lapisan  ini yaitu  mengalikan setiap sinyal

masukan yang datang. Fungsi simpul:

O2,i = wi= µA (X). µBi (y), i=1,2…………………………………………….(2.9)

Tiap outputan  simpul  menunjukan  derajat pengaktifan  (firing  strength)

setiap  aturan fuzzy.  Jika  premis terdapat tiga himpunan  fuzzy atau lebih  maka

dapat memperluas fungsi ini.Setiap simpul  ini  menyatakan jumlah  aturan yang

dibuat. Bagian  ini  menggunakan  interpresentasi  kata  hubung  AND  dengan

memakai t-normuntuk perkalian.

Lapisan  3.  Simpul  pada  lapisan ini adalah simpul  non  adaptif (parameter

tetap)yaitu  menunjukan  fungsi derajat pengaktifan ternormalisasi  (normalized

firing strength) yaiturasi outputan simpul ke-i pada lapisan sebelumnya terhadap

keseluruhan outputan lapisan sebelumnyaa, fungsi simpul:

O3i  =  ẃ i  =  
wi

w1+w 2
,  i

=1,2…………………………………………………...(2.10)

Apabila membuat tigaaturan atau lebih, dapat diperluas dungsinya dengan

membagi wi dengan jumlah total w terhadap jumlah total w untuk semua aturan.

Lapisan 4.  Pada bagian ini setiap simpul adalah simpul adaptif dengan fungsi

simpul:
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O4,i=  ẃ i  fi=  ẃ i (pix  +  qiy  +  ri)

……………………………………………...(2.11)

Dimana w  adalah derajat pengaktifan ternormalisasi dari lapisan 3  serta

parameter p, q, rmenyatakan parameter konsekuen adaptif.

Lapisan  5.  Terdapat  satu  simpul  tetap  pada  bagian  yang  digunakan  sebagai

penjumlahan keseluruhan inputan, fungsi simpul:

O5,i= ∑
i

ẃ
i  fi  = 

∑
i

w i f i

∑
i

ẃ i
………………………………………………….

(2.12)

Jaringan adaptif dengan  lima  lapisan tersebut ekivalen dengan system

inferensi fuzzy TSK.

2.4 Kontroler PID

Pengendali  PID (  Proposional  Intergal  Derivative)  yaitu pengendali yang

telah sering dipakai dalam sistem control industri. Perhatikan diagram blok pada

gambar 2.6 (a) sinyal outputan PID didefinisikan

u(t) = Kpe(t) + Ki ∫
0

t

e (τ ) dτ + Kd
de(t )
dt

...............................................................(2.2)

dengan alih ragam laplace dapat diperoleh fungsi alih kontroler PID sebagai :

Gc (s) = 
M (s)
E(s)

 = Kp+ Kd s + 
K i

s
...............................................(2.3)

Diagram blokkontroler PID diperlihatkan pada Gambar 2.6
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(a)

(b)

Biasanya tidak perlu semua konstanta kontroler digunakan untuk mencapai

spesifikasi yang diharapkan.  Penggunaan ini tergantung spesifikasi yang

dikehendaki.  Seabgai contoh dengan pengendali  PI  telah terpenuhi spesifikasi,

maka kita membuat Ki=0.

2.8 Arduino Uno

Arduino  Uno  merupakan  sebuah  board  mikrokontroler  ATmega328  yang

mempunyai 14 pin digital  input /  output,  6 input analog, 6 pin sebagai output

PWM,  koneksi  USB,16 MHz  osilator  kristal,  header ICSP, dan tombol  reset

konektor  sumber tegangan.  Untuk komunikasi  serial  ke komputer  melalui  port

USB perangkat ini memakai ATmega16u2 yang diprogram sebagai USBto-serial

converter.  Perangkat ini dapat  diprogram dengan  komponen lunak Arduino itu

sendiri yaitu IDE.

2.7 Motor Servo

Motor  servo  merupakan  sebuah  motor  dengan  metode  dimana  posisi  dari

motor  akan  dikonfirmasikan  kembali  ke  rangkaian  kontrol  yang  ada  didalam

motor  servo.  Motor  ini  terdiri  atas  sebuah  motor,  potensiometer,  gear dan

rangkaian control serta tiga kabel (pin) sebagai masukan. Susunan kabelnya  yaiu

hitam sebagai  masukan untuk ground, warna merah adalah input untuk Vcc dan

kabel putih sebagai input untuk sinyal PWM (kontrol).

2.9 Rotary Potensiometer

Potensiometer merupakan sebuah komponen yang termasuk salah satu jenis 
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dari resistor. Komponen ini secara struktur memiliki tiga kaki serta sebuah tuas

yang berguna untuk pengaturannya. Komponen ini memiliki fungsi utama yaitu

menghasilkan nilai resistansi bervariaso sesuai nilai yang dikehendaki.

2.10 LCD (Liquid Crystal Display) 16x2 Karakter

LCD  merupakan  layar  kristal  yang  berguna  untuk  menampilkan  ukuran

besaran  angka.  Dalam  penelitian  ini  lcd  yang  digunakan  yaitu  LCD  16x2

menggunakan LCD 16x2 karakter (2 baris 16 karakter) memiliki 16 nomor pin,

dimana masing-masing pin memiliki tanda simbol dan juga fungsi-fungsinya. 
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