
Desain Turbin Angin Sumbu Horizontal

A. Pendahuluan 

Angin merupakan sumberdaya alam yang tidak akan habis.Berbeda 

dengan sumber daya alam yang berasal dari fosil seperti gas dan minyak. 

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki potensi angin yang banyak, 

namun sampai saat ini tenaga angin masih jarang dimanfaatkan sebagai sumber 

energi. Berbeda dengan negara maju yang ada di eropa seperti Jerman, Belanda 

Denmark dan Rusia mereka sudah banyak menggunakan energi alternatif terutama 

tenaga angin sebagai pembangkit listrik ataupun untuk keperluan sehari-hari.

Penelitian menganai tenaga angin sudah dilakukan di beberapa daerah. 

Penelitian mencakup penelitian geografis, geologis serta topografi dari lingkungan 

tersebut. Selain mengenai lingkungan pendukung pembangkit listrik tenaga angin 

, penelitian juga dilakukan untuk mendesain turbin angin. Penelitian mengenai 

desain turbin angin ini berkaiatan dengan konversi energi mekanik untuk 

dijadikan energi listrik. Pada makalah ini akan disampaikan mengenai desain 

turbin angin yang pernah dilakuakan oleh beberapa peneliti dari bebagai 

universitas di Indonesia terutama turbin angin sumbu horizontal dengan 

menggunakan 3 sudu.

B. Tinjauan Pustaka

Angin merupakan udara yang bergerak dari tekanan udara yang lebih 

tinggi ke tekanan udara yang lebih rendah. Perbedaan tekanan udara disebabkan 

oleh perbedaan suhu udara akibat pemanasan atmosfir yang tidak merata oleh 

sinar matahari (fuzi,2012) . Energi angin yang biasa disebut sebagai energi 

mekanik dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin 

dan generator listrik. Energi kinetik yang terdapat pada angin pada umumnya 

dapat dituliskan dalam persamaan berikut :
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Diaman E = energy kinetik (joule)



m = massa angin (kg)

v = kecepatan angin (m/s)

Energi kinetik yang terkandung dalam angin inilah yang ditangkap oleh 

turbin angin untuk rotor. Untuk menganalisa seberapa energi angin yang dapat 

diserap oleh turbin angin, digunakan teori momentuk betz.

C. Koefisien Daya

Koefisien daya ialah perbandingan antara daya yang keluar dari rotor 

dengan daya yang masuk pada rotor nilai koefisien daya tidak akan melebihi nilai 

ideal yaitu sbesar 0.593.persamaan koefisien daya dapt ditulis dengan persamaan :
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Dimana CP = koefisien daya 

=  densitas udara 

A = Luas penampang aliran udara (m2)

= Kecepatan udara sebelum melewati rotor (m/s)

=  Kecepatan udara setelah melewai rotor (m/s)

Diameter rotor yang dipilih berkaitan dengan besarnya luaran daya yang 

diinginkan. Hugh Piggots merumuskan persamaan untuk menentukan diameter 

rotor jika daya dan putaran diketahui
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Pemilihan jumlah sudu berkaitan dengan rasio kecepatan ujung yang 

diinginkan dan juga aspek keindahan. Jumlah sudu yang banyak akan 

menghasilkan tip speed ratio yang kecil, sedangkan jumlah sudu yang lebih 

sedikit menghasilkan tip speed ration yang besar.



D. Tip Speed Ratio

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

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

ratio akan berpengaruh pada kecepatan rotor.Turbin angin tip lift akan memiliki 

speed ratio yang lebih besar dibandingkan dengan turbin tipe drag. Besarnya tip 

speed ratio dapat dihitung dengan persamaan :
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Dimana 

    = Tip Speed ratio

D= Diameter rotor (m)

n= Putaran rotor

v = kecepatan angin (m/s)

Grafik berikut menunjukan variasi nilai tip speed ratio dan koefisien daya 

untuk berbagai macam turbin angin

Gambar 1. nilai koefisien daya dan tip speed ratio untuk berbagai turbin

Profil airfoil adalah elemen penting dalam konversi energi angin. Profil 

Airfiel memberikan nilai koefisien drag yang kecil jika dibandingkan dengan lift 



yang diberikan. Terdapat beberapa variabel yang dinyatakan dengan lift yang 

memberikan gambaran bentuk airfoil diantara panjang profil airfoil (chord), 

ketebalan (thickness), dan lengkungan (chamber). Bentuk airfoil untuk turbin 

angin pada umumnya melengkung pada bagian atas dan lebih datar atau bahkan 

cekung pada bagian bawah, ujung tumpul pada baian depan dan lancip pada 

bagian belakang. bentuk airfoil yang demikian menyebabkan keceptan udara yang 

melalui sisi atas akan lebih tinggi dari sisi bawah sehingga tekanan udara di 

bagian atas akan lebih kecil daripada kecepatan udara bagian bawah. Berikut ini 

bentuk airfoil :

Gambar 2. Berbagai bentuk airfoil yang berkembang saat ini ( Eric Hau)

E. Prinsip kerja turbin 

Sistem mekanika pada turbun tidaklah sederhana karena dalam satu turbin 

memiliki banyak komponen-komponen yang memiliki fungsi yang berbeda dan 

saling melengkapi seperti pada gambar 3. Komponen tersebut yaitu :

1. Gearbox

Alat ini berfungsi untuk mengubah putaran rendah pada kincir menjadi 

putaran tinggi

2. Generator 

Ini adalah salah satu komponen yang dapat merunah energi mekanik 

menjadi energi listrik

3. Rotor Blade



Rotor blade adalah bagian dari rotor dari turbin angin. Rotor ii menerima 

energi kinetik dari angin diubah kedalam energi gerak putar

4. Tower

Tower atau tiang penyangga adalah bagian struktur dari turbin angin 

horizontal yang memiliki fungsi utama penopang dari komponen sistem.

Gambar 3 bagian bagian dari turbin

Turbin angin sumbu horizontal merupakan turbin angin yang memiliki 

sumbu putar terletak sejajar dengan permukaan tanah, selain itu sumbu putar 

rotornya selalu searah dengan arah angin. konsep turbin axial adalah menyerupai 

baling-baling yang menangkap energi angin dan mengubahnya menjadi energi 

gerak poros. Pada makalah ini menjelaskan desain turbin angin aksial dengan 

menggunakan sumbu sebanyak tiga buah, penggunaan sumbu tiga buah 

berdasarkan pertimbangan untuk mendapatkan koefisien daya yang tinggi serta tip 

speed ratio yang tinggi. Ketika menggunakan sumbu yang banyak maka akan 

mengurangi tip speed ratio dari turbin tersebut sehingga dapat mempengaruhi 

gaya torsi pada turbin tersebut. Apabila menggunakan blade yang sekit akan 

menghasilkan tip speed ratio namun memerlukan kecepatan angin yang tinggi 

untuk menggerakan turbin dengan jumlah blade yang sedikit.



Faktor lain yang mempengaruhi kecepatan rotasi turbin angin yaitu luas 

atau bentuk dari sudu tersebut. Karena apabila sumbu yang digunakan terlalu luas 

maka akan mengurangi nilai tip speed ratio sesuai dengan persamaan 2. Besarnya 

nilai tip speed ratio berbanding terbalik dengan luas permukaan. Bentuk sudu 

yang ideal ialah melengkung pada bagian belakang dan runcing pada bagian 

depan seperti pada pesawat terbang. Apabila bagian ujung bentuknya melengkung 

maka akan mengurangi gaya drag yang arahnya tegak lurus dengan kecepatan 

angin, sedangkan luas penampang sumbu akan berpengaruh seberapa banyak 

angin yang mengenai sumbu tersebut dan menghasilkan gaya lift yang besar, 

semakin besar gaya lift maka perancangan turbin tersebut akan semakin 

baik.faktor yang lain ialah pemsang sudut sumbu, penelitian yang dilakukan oleh 

andika ketika menggunakan turbin dengan sumbu banyak maka akan 

menghasilkan daya maksimum ketika dipasang pada sudut 60-70 drajat.

F. Pengukuran Tegangan Listrik Terhadap Kecepatan Angin 

Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan kecepatan angin dengan 

daya yang dihasilakan oleh turbin angin. Kecepatan angin dapat diukur dengan 

menggunakan anemometer, rata-rata kecepatan angin di dataran rendah di 

Indonesia pada ketinggian 10 meter yaitu 3-5 m/s. Kecapatan angin ini masih 

termasuk rendah dibandingakan dengan kondisi ideal untuk menjalankan turbin

tersebut. Ketika angin bergerak dengan kecepatan tertentu maka akan 

menggerakan turbin yang menghasilkan gerak rotasi. Rotor pada turbin tersebut 

dihubungkan dengan gearbox sehingga menghasilkan putaran yang lebih cepat 

dbandingkan dengan putaran pada rotor turbin. Generator tersebut merubah energi 

mekanik menghasilkan energi listrik yang dihubungkan dengan rangkaian 

penyearah setelah dari rangkaian penyearah kemudian di hubungkan dengan 

lampu dan multimeter untuk mengetahui tegangan yang dihasilkan dan arus 

listriknya.
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	Angin merupakan udara yang bergerak dari tekanan udara yang lebih tinggi ke tekanan udara yang lebih rendah. Perbedaan tekanan udara disebabkan oleh perbedaan suhu udara akibat pemanasan atmosfir yang tidak merata oleh sinar matahari (fuzi,2012) . Energi angin yang biasa disebut sebagai energi mekanik dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin dan generator listrik. Energi kinetik yang terdapat pada angin pada umumnya dapat dituliskan dalam persamaan berikut :



		

Diaman E = energy kinetik (joule)

	m = massa angin (kg)

	v = kecepatan angin (m/s)

Energi kinetik yang terkandung dalam angin inilah yang ditangkap oleh turbin angin untuk rotor. Untuk menganalisa seberapa energi angin yang dapat diserap oleh turbin angin, digunakan teori momentuk betz.

C. Koefisien Daya

Koefisien daya ialah perbandingan antara daya yang keluar dari rotor dengan daya yang masuk pada rotor nilai koefisien daya tidak akan melebihi nilai ideal yaitu sbesar 0.593.persamaan koefisien daya dapt ditulis dengan persamaan :



	



		

Dimana CP = koefisien daya 

 =  densitas udara 

A = Luas penampang aliran udara (m2)

 = Kecepatan udara sebelum melewati rotor (m/s)

 =  Kecepatan udara setelah melewai rotor (m/s)

Diameter rotor yang dipilih berkaitan dengan besarnya luaran daya yang diinginkan. Hugh Piggots merumuskan persamaan untuk menentukan diameter rotor jika daya dan putaran diketahui



		

Pemilihan jumlah sudu berkaitan dengan rasio kecepatan ujung yang diinginkan dan juga aspek keindahan. Jumlah sudu yang banyak akan menghasilkan tip speed ratio yang kecil, sedangkan jumlah sudu yang lebih sedikit menghasilkan tip speed ration yang besar.

D. Tip Speed Ratio

Tip speed ratio (rasio kecepatan ujung) adalah rasio ujung rotor terhadap kecepatan angin bebas. Untuk kecepatan angin nominal yang tertentu, tip speed ratio akan berpengaruh pada kecepatan rotor.Turbin angin tip lift akan memiliki speed ratio yang lebih besar dibandingkan dengan turbin tipe drag. Besarnya tip speed ratio dapat dihitung dengan persamaan :



		

Dimana 



		   = Tip Speed ratio

D= Diameter rotor (m)

n= Putaran rotor

v = kecepatan angin (m/s)

Grafik berikut menunjukan variasi nilai tip speed ratio dan koefisien daya untuk berbagai macam turbin angin



Gambar 1. nilai koefisien daya dan tip speed ratio untuk berbagai turbin

Profil airfoil adalah elemen penting dalam konversi energi angin. Profil Airfiel memberikan nilai koefisien drag yang kecil jika dibandingkan dengan lift yang diberikan. Terdapat beberapa variabel yang dinyatakan dengan lift yang memberikan gambaran bentuk airfoil diantara panjang profil airfoil (chord), ketebalan (thickness), dan lengkungan (chamber). Bentuk airfoil untuk turbin angin pada umumnya melengkung pada bagian atas dan lebih datar atau bahkan cekung pada bagian bawah, ujung tumpul pada baian depan dan lancip pada bagian belakang. bentuk airfoil yang demikian menyebabkan keceptan udara yang melalui sisi atas akan lebih tinggi dari sisi bawah sehingga tekanan udara di bagian atas akan lebih kecil daripada kecepatan udara bagian bawah. Berikut ini bentuk airfoil :



Gambar 2. Berbagai bentuk airfoil yang berkembang saat ini ( Eric Hau)

E. Prinsip kerja turbin 

Sistem mekanika pada turbun tidaklah sederhana karena dalam satu turbin memiliki banyak komponen-komponen yang memiliki fungsi yang berbeda dan saling melengkapi seperti pada gambar 3. Komponen tersebut yaitu :

1. Gearbox

Alat ini berfungsi untuk mengubah putaran rendah pada kincir menjadi putaran tinggi

2. Generator 

Ini adalah salah satu komponen yang dapat merunah energi mekanik menjadi energi listrik

3. Rotor Blade

Rotor blade adalah bagian dari rotor dari turbin angin. Rotor ii menerima energi kinetik dari angin diubah kedalam energi gerak putar

4. Tower

Tower atau tiang penyangga adalah bagian struktur dari turbin angin horizontal yang memiliki fungsi utama penopang dari komponen sistem.



Gambar 3 bagian bagian dari turbin



Turbin angin sumbu horizontal merupakan turbin angin yang memiliki sumbu putar terletak sejajar dengan permukaan tanah, selain itu sumbu putar rotornya selalu searah dengan arah angin. konsep turbin axial adalah menyerupai baling-baling yang menangkap energi angin dan mengubahnya menjadi energi gerak poros. Pada makalah ini menjelaskan desain turbin angin aksial dengan menggunakan sumbu sebanyak tiga buah, penggunaan sumbu tiga buah berdasarkan pertimbangan untuk mendapatkan koefisien daya yang tinggi serta tip speed ratio yang tinggi. Ketika menggunakan sumbu yang banyak maka akan mengurangi tip speed ratio dari turbin tersebut sehingga dapat mempengaruhi gaya torsi pada turbin tersebut. Apabila menggunakan blade yang sekit akan menghasilkan tip speed ratio namun memerlukan kecepatan angin yang tinggi untuk menggerakan turbin dengan jumlah blade yang sedikit.

	Faktor lain yang mempengaruhi kecepatan rotasi turbin angin yaitu luas atau bentuk dari sudu tersebut. Karena apabila sumbu yang digunakan terlalu luas maka akan mengurangi nilai tip speed ratio sesuai dengan persamaan 2. Besarnya nilai tip speed ratio berbanding terbalik dengan luas permukaan. Bentuk sudu yang ideal ialah melengkung pada bagian belakang dan runcing pada bagian depan seperti pada pesawat terbang. Apabila bagian ujung bentuknya melengkung maka akan mengurangi gaya drag yang arahnya tegak lurus dengan kecepatan angin, sedangkan luas penampang sumbu akan berpengaruh seberapa banyak angin yang mengenai sumbu tersebut dan menghasilkan gaya lift yang besar, semakin besar gaya lift maka perancangan turbin tersebut akan semakin baik.faktor yang lain ialah pemsang sudut sumbu, penelitian yang dilakukan oleh andika ketika menggunakan turbin dengan sumbu banyak maka akan menghasilkan daya maksimum ketika dipasang pada sudut 60-70 drajat.

F. Pengukuran Tegangan Listrik Terhadap Kecepatan Angin 

	Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan kecepatan angin dengan daya yang dihasilakan oleh turbin angin. Kecepatan angin dapat diukur dengan menggunakan anemometer, rata-rata kecepatan angin di dataran rendah di Indonesia pada ketinggian 10 meter yaitu 3-5 m/s. Kecapatan angin ini masih termasuk rendah dibandingakan dengan kondisi ideal untuk menjalankan turbin tersebut. Ketika angin bergerak dengan kecepatan tertentu maka akan menggerakan turbin yang menghasilkan gerak rotasi. Rotor pada turbin tersebut dihubungkan dengan gearbox sehingga menghasilkan putaran yang lebih cepat dbandingkan dengan putaran pada rotor turbin. Generator tersebut merubah energi mekanik menghasilkan energi listrik yang dihubungkan dengan rangkaian penyearah setelah dari rangkaian penyearah kemudian di hubungkan dengan lampu dan multimeter untuk mengetahui tegangan yang dihasilkan dan arus listriknya.
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