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Sistem Konversi Energi Angin 

Percobaan 1 Percobaan Kincir Angin Berbeban  

Pokok bahasan : Sistem Konversi Energi Angin 

Judul Praktikum : Percobaan Kincir Angin Berbeban 

Lokasi   : Laboratorium TET 

Waktu   : 2 jam 

 

 

A. Tujuan dan instruksional khusus 

Mahasiswa mengetahui pengaruh variasi beban terhadap tegangan generator kincir 

angin 

 

B. Bahan dan Alat 

1. Simulator Kincir angin Chungpa 

• Kincir angin kecil, 

• Lampu warna hijau dan merah 

• Fan kecil 

2. AVOMeter Digital, 

3. Anemometer Digital, 

4. Penggaris  

 

C. Prosedur kerja 

1. Mahasiswa dibagi menjadi 4 kelompok 

2. Siapkan alat dan bahan 

3. Rangkaian Alat dan bahan seperti gambar 1. 

4. Nyalakan kipas angin dan ukur kecepatan angin menggunakan anemometer. 

5. Catat hasil pengukuran 

6. Ukur tegangan dan arus output kincir angin menggunakan AVOmeter 

7. Catat hasil pengukuran. 

8. Ulangi prosedur nomer 6 dengan memberi dan mengganti beban pada output 

kincir angin sesuai pada tabel 1. 

 

 
Gambar 1. Blok diagram rangkaian percobaan 

 

D. Data Hasil Percobaan 

 

Kecepatan angin : .......... m/s2 

 

Tabel 1. Tabel Hasil Percobaan 
No. Keadaan 

Beban 

Jenis Beban Tegangan 

(volt) 

Arus 

(ampere) 

Kecepatan 

kincir (cepat / 

sedang/lambat) 
Lamp-1 Buzzer Fan  
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1. Tanpa 

beban 

- - -    

2. Dengan 

beban 

√ - -    

3. Dengan 

beban 

- √ -    

4. Dengan 

beban 

- - √    

5. Dengan 

beban 

- √ √    

 

E. Tugas 

1. Gambarkan sketsa rangkaian percobaan 

2. Hitunglah nilai resistansi masing-masing beban yang dipakai 

3. Mengapa terjadi perubahan kecepatan kincir ketika diberi beban? Jelaskan 

dengan perhitungan! 

 

F. Kesimpulan 

................................................(menjawab tujuan)........................................................... 

..........................................................................................................................................

.............................. 
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Percobaan 2 Percobaan Pengereman Kincir Angin Menggunakan Resistor 

Pokok bahasan : Sistem Konversi Energi Angin 

Judul Praktikum : Percobaan Pengereman Kincir Angin Menggunakan Resistor 

Lokasi   : Laboratorium TET 

Waktu   : 2 jam 

 

 

A. Tujuan dan instruksional khusus 

1. Mahasiswa memahami prinsip kerja pengereman kincir angin 

2. Mahasiswa memahami karakteristik kontroller pada simulator Lucas Nuelle 

 

B. Bahan dan Alat 

1. Kincir Angin Lucas Nulle 

2. Blower angin besar 

3. Variabel resistor Lucas Nulle 

4. Tachometer 

5. Anemometer 

6. AVO meter 

7. Timer 

8. Simulator Lucas Nuelle 

9. Variabel Resistor 

10. Kontroller 

11. Penyearah AC 3 fasa 

12. Pengendali kecepatan motor 

13. Pengukur Torsi 

14. Kincir angin Lucas Nuelle 

 

C. Prosedur kerja 

1. Siapkan alat dan bahan 

2. Posisikan alat dan bahan seperti pada gambar 1 

3. Atur resistor pada hambatan 1kΩ 

4. Nyalakan blower 

5. Ukur kecepatan kincir angin menggunakan tachometer dengan cara menembakkan 

laser ke poros tengan kincir angin 

6. Ukur kecepatan angin dibalik kincir menggunakan anemometer   

7. Pertahankan posisi kincir angin supaya selalu berada tegak lurus pada arah 

hembusan angin 

8. Ukur tegangan dan arus pada resistor 

9. Catat semua hasil percobaan 

10. ULangi prsedur nomor 3 dengan mengubah nilai resistor sebanyak 8 kali dengan 

resistansi minimum sebesar 10 Ω 
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Gambar 1. Blok diagram rangkaian percobaan 

 

 

D. Data Hasil Percobaan 

 

Tabel 1. Tabel Hasil Percobaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Tugas 

1. Jelaskan dan gambarkan prinsip kerja pengereman pada kincir angin secara 

elektrik dan secara mekanik 

 

 

F. Kesimpulan 

................................................(menjawab tujuan)........................................................... 

..........................................................................................................................................

.............................. 

  

No. Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Resistansi 

(Ω) 

 Tegangan 

(volt) 

Resistansi 

(ohm) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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Percobaan 3 Percobaan Simulasi Pengereman Generator 

Pokok bahasan : Sistem Konversi Energi Angin 

Judul Praktikum : Percobaan Simulasi Pengereman Generator  

Lokasi   : Laboratorium TET 

Waktu   : 2 jam 

 

 

A. Tujuan dan instruksional khusus 

1.  Mahasiswa memahami prinsip kerja pengereman generator 

2. Mahasiswa memahami karakteristik kontroller pada simulator Lucas Nuelle 

 

B. Bahan dan Alat 

1. Simulator Lucas Nuelle 

2. Variabel Resistor 

3. Kontroller 

4. Penyearah AC 3 fasa 

5. Pengendali kecepatan motor 

6. Pengukur Torsi 

 

C. Prosedur kerja 

1. Siapkan alat dan bahan 

2. Rangkai percobaan pada simulator Lucas-Nuelle seperti pada gambar 1. 

3. Atur resistor pada nilai 1 kΩ 

4. Letakkan AVO meter diantara Penyearah AC ke DC dengan Kontroler untuk 

diukur nilai tegangan dan arus nya 

5. Nyalakan sistem dan atur kecepatan rpm Motor pada kecepatan 700 rpm 

6. Amati berapa nilai torsi (Nm), Tegangan (volt), dan arus (ampere), kemudian 

catat hasilnya pada Tabel 1. 

7.  Ulangi prosedur nomor 5 dengan menaikkan nilai rpm motor sebanyak 5 kali 

sampai bernilai 1100 rpm. 

 

 

 

Generator AC 3 
fasa

Motor AC 3 Fasa

Kontrol rpm 
motor

Penyearah AC ke 
DC

Ukur 
tegangan DC 

(volt)

Kontroler

 
Gambar 1. Blok diagram rangkaian percobaan 

 

D. Data Hasil Percobaan 

 

Tabel 1. Tabel Hasil Percobaan 

No. Kecepatan 

generator 

(rpm) 

Torsi 

(Nm) 

Tegangan 

(volt) 

Arus 

(ampere) 

1.     
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E. Tugas 

1. Gambarkan sketsa percobaan 

2. Analisis hasil percobaan 

3. Jelaskan dan gambarkan prinsip kerja pengereman pada kincir angin secara 

elektrik dan secara mekanik 

 

F. Kesimpulan 

................................................(menjawab tujuan)........................................................... 

..........................................................................................................................................

.............................. 

 

  

2.     

3.     

4.     

5.     
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Percobaan 4 Percobaan Inverter 

Pokok bahasan : Sistem Konversi Energi Angin 

Judul Praktikum : Percobaan Inverter 

Lokasi   : Laboratorium TET 

Waktu   : 2 jam 

 

 

A. Tujuan dan instruksional khusus 

Mahasiswa mengetahui karakteristik inverter 

 

B. Bahan dan Alat 

1. Generator-Motor 

2. Kontrol RPM motor 

3. AC to DC Converter 

4. Inverter 

5. Lampu AC 3 biji 

6. Multimeter digital 

7. Kabel konektor 

8. Baterai accu 

 

C. Prosedur kerja 

1. Mahasiswa dibagi menjadi 4 kelompok 

2. Siapkan alat dan bahan 

3. Rangkaian Alat dan bahan seperti gambar 1. 

4. Nyalakan kipas angin dan ukur kecepatan angin menggunakan anemometer. 

5. Catat hasil pengukuran 

6. Ukur tegangan dan arus output kincir angin menggunakan AVOmeter 

7. Catat hasil pengukuran. 

8. Ulangi prosedur nomer 6 dengan memberi dan mengganti beban pada output 

kincir angin sesuai pada tabel 1. 

 

 

Generator AC 3 

fasa
Motor AC 3 Fasa

Kontrol rpm 

motor

Penyearah AC 

ke DC

Ukur 

tegangan 

DC (volt)

Inverter
Lampu  

tegangan AC

 
(a) 

 

Baterai accu

Ukur 

tegangan 

DC (volt)

Inverter
Lampu  

tegangan AC

 
(b) 

 

Gambar 1. Blok diagram rangkaian percobaan 
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D. Data Hasil Percobaan 

 

Kecepatan angin : .......... m/s2 

 

Tabel 1. Tabel Hasil Percobaan 
No. Keadaan 

Beban 

Jenis Beban Tegangan 

(volt) 

Arus 

(ampere) 

Kecepatan 

kincir (cepat / 

sedang/lambat) 
Lamp-1 Buzzer Fan  

1. Tanpa 

beban 

- - -    

2. Dengan 

beban 
√ - -    

3. Dengan 

beban 

- √ -    

4. Dengan 

beban 

- - √    

5. Dengan 

beban 

- √ √    

 

E. Tugas 

1. Gambarkan sketsa rangkaian percobaan 

2. Hitunglah nilai resistansi masing-masing beban yang dipakai 

3. Mengapa terjadi perubahan kecepatan kincir ketika diberi beban? Jelaskan dengan 

perhitungan! 

 

F. Kesimpulan 

................................................(menjawab tujuan)........................................................... 

..........................................................................................................................................

.............................. 
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Sistem Konversi Energi Angin 

Percobaan 5 Percobaan Rangkaian Penyearah Dengan Variasi Hambatan 

Pokok bahasan : Sistem Konversi Energi Angin 

Judul Praktikum : Percobaan Rangkaian Penyearah Dengan Variasi Hambatan 

Lokasi   : Laboratorium TET 

Waktu   : 2 jam 

 

 

A. Tujuan dan instruksional khusus 

1. Mahasiswa memahami prinsip kerja rangkaian penyearah 1 fasa 

2. Mahasiswa memahami cara pembacaan osiloskop 

3. Mahasiswa memahami perubahan bentuk sinyal terhadap variasi beban 

 

B. Bahan dan Alat 

1. Osiloskop DS103 

2. Modul rangkaian penyearah 

3. Amperemeter analog 

4. AVO meter Digital 

5. Variabel resistor 

 

C. Prosedur kerja 

1. Siapkan alat dan bahan 

2. Mahasiswa menggambar rangkaian percobaan pada gambar 1 

3. Ukur tegangan pada V1 dan catat hasilnya untuk data pertama sampai data ke 

lima 

4. Ukur tegangan V2 menggunakan AVO meter dan Oscilloscope, kemudian catat 

hasil percobaannya untuk data pertama sampai data ke lima serta ambil gambar 

hasil pengukuran menggunakan oscilloscope. 

5. Lepas sambungan kabel dari output kuprok / jembatan dioda ke kapasitor. Ukur 

tegangan V3 menggunakan AVO meter dan Oscilloscope, kemudian catat hasil 

percobaannya untuk data pertama sampai data ke lima serta ambil gambar hasil 

pengukuran menggunakan oscilloscope. 

6. Atur resistor sebesar 60 Ω. 

7. Sambung kembali kabel yang telah dilepas sebelumnya. Ukur tegangan V4 

menggunakan AVO meter dan Oscilloscope, kemudian catat hasil percobaannya 

serta ambil gambar hasil pengukuran menggunakan oscilloscope. 

8. Ukur tegangan VLED menggunakan AVO meter analog. 

9. Catat hasil pengukuran pada Tabel 1. 

10. Ulangi prosedur nomor 7 dengan mengubah nilai resistor menjadi 30 Ω, 20 Ω, 15 

Ω,  dan 12 Ω. 

 

 
Gambar 1. Blok diagram rangkaian percobaan 
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D. Data Hasil Percobaan 

 

Tabel 1. Tabel hasil percobaan 

 

 

 

 

 

E. Tugas 

1. Gambarkan sketsa rangkaian percobaan 

2. Hitunglah nilai arus Idc masing-masing beban yang dipakai 

3. Hitunglah Vr,p-p 1 berdasarkan persamaan yang telah diberikan sebelumya. 

4. Hitunglah Vr,p-p 2 berdasarkan hasil gambar oscilloscope. 

5. Tulis hasil perhitungan dibawah tabel hasil percobaan. 

 

F. Kesimpulan 

................................................(menjawab tujuan)........................................................... 

..........................................................................................................................................

.............................. 

 

  

No. R (Ω) V1 

(volt) 

V2 

(volt) 

V3 

(volt) 

V4 

(volt) 

Idc 

(A) 

Vr,p-p 1 

(volt) 

Vr,p-p 2 

(volt) 

1. 60        

2. 30        

3. 20        

4. 15        

5. 12        
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Percobaan 6 Percobaan Rangkaian Penyearah Dengan Variasi Kapasitor 

Pokok bahasan : Sistem Konversi Energi Angin 

Judul Praktikum : Percobaan Rangkaian Penyearah Dengan Variasi Kapasitor  

Lokasi   : Laboratorium TET 

Waktu   : 2 jam 

 

 

A. Tujuan dan instruksional khusus 

1. Mahasiswa memahami prinsip kerja rangkaian penyearah 1 fasa 

2. Mahasiswa memahami cara pembacaan osiloskop 

3. Mahasiswa memahami perubahan bentuk sinyal terhadap variasi nilai kapasitor 

 

B. Bahan dan Alat 

1. Osiloskop DS103 

2. Modul rangkaian penyearah 

3. Amperemeter analog 

4. AVO meter Digital 

5. Variabel resistor 

 

C. Prosedur kerja 

1. Siapkan alat dan bahan 

2. Mahasiswa menggambar rangkaian percobaan pada gambar 1 

3. Ukur tegangan pada V1 dan catat hasilnya untuk data pertama sampai data ke 

lima 

4. Ukur tegangan V2 menggunakan AVO meter dan Oscilloscope, kemudian catat 

hasil percobaannya untuk data pertama sampai data ke lima serta ambil gambar 

hasil pengukuran menggunakan oscilloscope. 

5. Lepas sambungan kabel dari output kuprok / jembatan dioda ke kapasitor. Ukur 

tegangan V3 menggunakan AVO meter dan Oscilloscope, kemudian catat hasil 

percobaannya untuk data pertama sampai data ke lima serta ambil gambar hasil 

pengukuran menggunakan oscilloscope. 

6. Atur resistor sebesar 60 Ω. 

7. Sambung kembali kabel yang telah dilepas sebelumnya. Ukur tegangan V4 

menggunakan AVO meter dan Oscilloscope, kemudian catat hasil percobaannya 

serta ambil gambar hasil pengukuran menggunakan oscilloscope. 

8. Ukur arus Idc menggunakan AVO meter analog. 

9. Catat hasil pengukuran pada Tabel 1. 

10. Ulangi prosedur nomor 7 dengan mengubah nilai kapasitor menjadi 100 uF, 50 

uF., dan 4,7 uF. 

 

 
Gambar 1. Blok diagram rangkaian percobaan 
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D. Data Hasil Percobaan 

 

Tabel 1. Tabel hasil percobaan 

 

 

F. Tugas 

1. Gambarkan sketsa rangkaian percobaan 

2. Hitunglah Vr,p-p berdasarkan hasil gambar oscilloscope. 

3. Hitunglah berapa nilai frekuensinya 

4. Tulis hasil perhitungan dibawah tabel hasil percobaan. 

 

F. Kesimpulan 

................................................(menjawab tujuan)........................................................... 

..........................................................................................................................................

.............................. 

  

No. C ( uF) V1 

(volt) 

V2 

(volt) 

V3 

(volt) 

V4 

(volt) 

Idc 

(A) 

Frekuensi 

(Hz) 

Vr,p-p 

(volt) 

1. 330        

2. 100        

3. 50        

4. 4,7        
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Percobaan 7 Pengujian Kontroller pengereman Kincir Angin Lucas-Nulle 

Pokok bahasan : Sistem Konversi Energi Angin 

Judul Praktikum : Pengujian Kontroller pengereman Kincir Angin Lucas-Nulle  

Lokasi   : Laboratorium TET 

Waktu   : 2 jam 

 

 

A. Tujuan dan Instruksional Khusus 

1. Mengetahui perilaku angin didaerah pesisir pantai 

2. Mengetahui prinsip kerja kontroller pengereman pada kincir angin Lucas-Nulle 

 

B. Alat dan bahan 

1. Anemometer 

2. Tachometer 

3. Kompas 

4. Amperemeter 

5. Multimeter 

6. Timer 

7. Kincir angin lucas-nulle 

8. Kontroler 

9. Beban lampu DC 

10. Kabel konektor 

 

C. Prosedur Percobaan 

1. Siapkan alat dan bahan 

2. Mahasiswa, Dosen dan Teknisi berangkat ke pantai 

3. Pasang kincir angin Lucas-Nulle di pesisir pantai 

4. Cari sudut arah hadap menggunakan kompas untuk mendapatkan kecepatan 

maksimum, dan catat berapa sudut nya 

5. Rangkai alat percobaan seperti pada gambar 1. 

6. Hadapkan tachometer ke arah poros tengah kincir agin untuk diukur kecepatan 

putarnya 

7. Ukur tegangan dan arus V1, A1, V2, dan A2 sesuai dengan rangkaian gambar 1. 

8. Ukur kecepatan angin menggunakan anemometer 

9. Catat pada tabel 1 semua hasil pengukuran setiap 10 detik, sampai pada detik ke 240. 

 

Kincir angin Kontroler

+

-
A1

V1

+

-
A2

V2 Beban

Kompas, 
Tachometer, 
Anemometer  

Gambar 1. Blok diagram percobaan 
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D. Hasil dan Pembahasan 

a. Data Percobaan 

Arah hadap kincir angin :  

 

 

b. Plot Grafik Hasil Pengambilan Data dan Analisa 

No. Waktu 

(detik) 

Kec. Angin 

(m/s) 

Kec. Kincir 

angin (rpm) 

V1 (volt) A1(ampere) V2 

(volt) 

A2 (volt) 

1 10       

2 20       

3 30       

4 40       

5 50       

6 60       

7 70       

8 80       

9 90       

10 100       

11 110       

12 120       

13 130       

14 140       

15 150       

16 160       

17 170       

18 180       

19 190       

20 200       

21 210       

22 220       

23 230       

24 240       
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t (detik) 

Kec. Angin (m/s) V1 (volt)

A1 (ampere)

V2 (volt)

A2 (ampere)t (detik) 

Kec. Kincir Angin 
(rpm)

 

(Dokumentasi kegiatan) 

E. Kesimpulan 

................................................(menjawab tujuan)........................................................... 

...............................................................................................................................................

......................... 

 

 

  

  



18 

Sistem Konversi Energi Angin 

Percobaan 8 Perhitungan Daya Turbin Angin 

Pokok bahasan     :  Daya Turbin Angin 

Judul Praktikum    :  Perhitungan Daya Turbin Angin 

Lokasi      :  Laboratorium TET 

Waktu      :  2 jam  

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus. 

1. Mahasiswa mampu mengetahui parameter-parameter yang berpengaruh dalam 

penghitungan daya turbin angin 

2.. Mahasiswa mampu mengukur dan menghitung daya turbin angin  

 

B. Dasar Teori 

Turbin angin bekerja dengan mengubah (mengkonversi) energi kinetik pada angin 

menjadi energi kinetik rotasi pada turbin. Besar energi yang dapat dikonversi umumnya 

tergantung pada kecepatan angin dan area sapuan dari turbin (bilah). Ketika merencanakan 

lokasi untuk pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLT Angin), sangat penting 

untuk mengetahui perkiraan energi dan daya yang akan dihasilkan dari turbin angin sehingga 

dapat diperhitungkan nilai ekonomisnya (perkiraan untung-ruginya). 

Ada beberapa variabel yang mempengaruhi dalam penghitungan daya (P) dan energi 

yang dihasilkan turbin angin diantaranya adalah: 

• E   = Energi Kinetik (Joule [J]). 

• m  =  masa (Kg).  

•  v   =  Kecepatan angin (m/s) 

•  ρ   =  Kerapatan udara (Kg/m3) 

•  A  =  Area sapuan (m2) 

• Cp  =  Power Koefisien  

 

Persamaan untung menghitung daya turbin angin adalah sebagai berikut: 

---------- (1) 

Power Koefisien (CP) 

Seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman yang bernama Albert Betz pada tahun 1919 telah 

membuat kesimpulan bahwa tidak ada turbin angin yang dapat mengkonversi lebih dari 16/27 

atau 59,3% dari energi kinetik angin menjadi energi mekanik untuk menjalankan rotor. 

Hukum ini masih digunakan sampai saat ini,  dan dikenal sebagai Hukum Betz (Betz Limit). 

Secara teori, nilai maksimum power efficiency dari perancangan turbin angin model apapun 

adalah sebesar 0,59 atau tidak dapat melebihi 0,59 dari energi angin yang terukur. Inilah yang 

selanjutnya dinamakan sebagai power koefisien (Cp) yang didefinisikan sebagai: 

 

𝐶𝑝 𝑚𝑎𝑥 = 0,59 ------- (2) 

 

Walaupun secara teori nilai Cp maksimum adalah sebesar 0,59, namun dalam praktek 

dilapangan (real world limit) nilai antara 0,35 – 0,45 adalah nilai umum power koefisien dari 

rancang bangun turbin angin terbaik apapun. 

. 

Jadi, nilai real dari besar daya yang diubah dari angin menjadi energi rotasi turbin dapat 

dihitung dengan persamaan berikut:  
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-------------------------- (3) 

 

Area Sapuan Bilah (Swept Area) 

Luas sapuan bilah (blade) yang berbentuk lingkaran dapat diasumsikan sebagai luas lingkaran 

dengan panjang bilah sebagai jari-jarinya sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 8.1 

dibawah. Persamaan luas area sapuan dapat dihitung dengan persamaan sebegai berikut: 

 

 
Gambar 8.1 Luas Area Sapuan Bilah 

 

C. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum penghitungan daya turbin angin adalah 

sebagai berikut: 

• Anemometer, untuk mengukur kecepatan angin 

• Peraga turbin angin 

• Bilah (blade) turbin angin 

• Penggaris atau meteran, untuk mengukur panjang bilah 

• Catu daya (Power supply) untuk peraga turbin angin 

 

D. Prosedur Pelaksanaan Praktikum 

Prosedur pelaksanaan pelaksanaan praktikum sesi ini adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa dibagi menjadi 4 kelompok (silahkan membuat kelompok secara mandiri). 

Tiap kelompok terdiri dari 5-6 mahasiswa. 

2. Semua kelompok mengerjakan tugas sesuai arahan dosen pembimbing atau teknisi. 

3. Apabila ada yang belulm mengerti, silahkan ditanyakan pada dosen pembimbing atau 

teknisi 

 

E. Tugas  

Bila diketahui power koefisien sebesar 0,4 dan kerapatan udara sebesar 1.23 Kg/m3: 

1. Lakukan penghitungan pada kecepatan angin dengan anemometer atau menggunkan 

data yang sudah ada (sesuai instruksi dosen pembimbing atau teknisi). 

2. Lakukan pengukuran panjang bilah yang ada dengan penggaris (alat ukur meteran) 

3. Melakukan penghitungan luas area sapuan dari bilah 

4. Melakukan pengukuran daya turbin angin 

5. Melakukan penghitungan potensi daya yang dihasilkan turbin tersebut secara teori 

6. Lakukan perbandingan antara data hasil pengukuran dengan perhitungan secara teori. 

7. Isikan hasil pengukuran yang didapat pada Tabel 8.1 
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8. Analisa hubungan kecepatan angin dan daya yang dihasilkan dalam laporan 

pembahasan dan buatlah diagram plot hubungan keduanya. 

 
Tabel 8.1 Hasil pengukuran daya turbin angin. 

No Kecepatan 

Angin (v) 

Panjang 

Bilah  

Area 

Sapuan 

(A) 

Power 

Koefisien 

(Cp) 

Kerapatan 

udara (ρ) 

Daya 

(P) 

1    0,4 1,23  

2    0,4 1,23  

3    0,4 1,23  

4    0,4 1,23  

5    0,4 1,23  

6    0,4 1,23  

7    0,4 1,23  

8    0,4 1,23  

 

Setelah itu analisalah hubungan kecepatan angin (v) terhadap daya (P) yang dihasilkan 

dan buatlah plot diagram hubungan kecepatan (v) vs daya (P).  
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Percobaan 9 Perhitungan Daya Turbin Angin di Air 

Pokok bahasan     :  Daya Turbin Angin di Air 

Judul Praktikum    :  Perhitungan Daya Turbin Angin di Air 

Lokasi      :  Laboratorium TET 

Waktu      :  2 jam  

 

 
A. Tujuan Instruksional Khusus. 

1. Mahasiswa mampu mengetahui parameter apa saja yang berpengaruh pada 

perhitungan daya turbin angin dalam kondisi lingkungan yang berbeda 

2.. Mahasiswa mampu mengukur dan mengoptimasi ulang kinerja turbin angin sesuai 

target daya yang diinginkan 

 

B. Dasar Teori 

Power koefisien (Cp) adalah ratio daya yang dapat dihasilkan oleh turbin angin 

terhadap total daya yang terkandung dalam energi angin yang menerpa bilah turbin. Cp dapat 

dipakai sebagai acuan untuk mengukur kemampuan turbin dalam mengubah energi kinetik 

angin menjadi energi mekanik (rotasi) untuk menggerakkan rotor. Power koefisien biasanya 

diukur dalam prosentase. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh seorang ilmuwan 

berkebangsaan Jerman yang bernama Albert Betz pada tahun 1919. Betz telah membuat 

kesimpulan bahwa tidak ada turbin angin yang dapat mengkonversi lebih dari 16/27 atau 

59,3% dari energi kinetik angin menjadi energi mekanik untuk menjalankan rotor. Hukum ini 

masih digunakan sampai saat ini,  dan dikenal sebagai Hukum Betz (Betz Limit). 

Tubin air (Marine Turbine) didesain serupa dengan turbin angin. Karena keduanya 

digunakan pada kondisi yang berbeda sehingga variabel-variabel yang digunakan dalam 

persamaan powernya juga berbeda. Turbin air yang digunakan dalam air akan menggunakan 

variabel kerapatan air (density of water) sebagai pengganti kerapatan udara (air density). 

Besar kerapatan air adalah: 

 

𝜌 (𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟) = 1000 𝑘𝑔/𝑚3 

 

Besar nilai rata-rata dari power koefisien dari turbin air juga berbeda dengan power 

koefisien turbin angin. Saat ini, teknologi turbin air tidak banyak berkembang untuk dapat 

mencapai level yang sama dari power koefisien turbin angin (Cp = 0.59). Walaupun dalam 

prakteknya rancang bangun turbin angin terbagus hanya dapat menghasilkan Cp rata-rata 

sebesar 0.35 – 0.45. 

Sedangkan  secara teori, power koefisien maksimum untuk turbin air adalah sebesar 

0.35. Dalam prakteknya di lapangan power koefisien turbin angin akan lebih kecil dari nilai 

tersebut.  

Pada praktikum kali ini, hitunglah kembali panjang bilah dari turbin angin pada 

praktiukum sebelum ini apabila diletakkan pada air. Berapakah panjang bilah yang 

diperlukan dengan density of water dan power koefisien yang berbeda untuk dapat 

menghasilkan daya yang sama sebagaimana pada daya turbin angin diatas. 

 

C. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum penghitungan daya turbin angin pada air 

adalah sebagai berikut: 

• Kalkulator 

• Kertas HVS 

• Peraga turbin angin atau air 
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• Penggaris atau meteran, untuk mengukur panjang bilah 

 

D. Prosedur Pelaksanaan Praktikum 

Prosedur pelaksanaan pelaksanaan praktikum sesi ini adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa dibagi menjadi 4 kelompok (silahkan membuat kelompok secara mandiri). 

Tiap kelompok terdiri dari 5-6 mahasiswa. 

2. Semua kelompok mengerjakan tugas sesuai arahan dosen pembimbing atau teknisi. 

3. Apabila ada yang belulm mengerti, silahkan ditanyakan pada dosen pembimbing atau 

teknisi 

 

E. Tugas  

Bila diketahui power koefisien sebesar 0,4 dan kerapatan udara sebesar 1.23 Kg/m3: 

1. Pastikan nilai density of water dan power koefisien turbin angina pada air. 

2. Dengan besar daya yang sama pada turbin angin (seperti pada praktikum 

sebelumnya), hitunglah panjang bilah yang tepat supaya menghasilkan daya yang 

sama. 

3. Melakukan penghitungan luas area sapuan dari bilah 

4. Melakukan penghitungan potensi daya yang dihasilkan turbin tersebut secara teori 

5. Isikan hasil pengukuran yang didapat pada Tabel 8.2 

6. Analisa hubungan kecepatan angin dan daya yang dihasilkan dalam laporan 

pembahasan dan buatlah diagram plot hubungan keduanya. 

 

Tabel 9.1 Hasil penghitungan panjang bilah turbin angin pada air. 

No Kecepatan 

Angin (v) 

Panjang 

Bilah  

Area 

Sapuan 

(A) 

Power 

Koefisien 

(Cp) 

Kerapatan 

air (ρ) 

Daya 

(P) 

1    0,35 1000  

2    0,35 1000  

3    0,35 1000  

4    0,35 1000  

5    0,35 1000  

6    0,35 1000  

7    0,35 1000  

8    0,35 1000  
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Percobaan 10 Menghitung Tip Speed Ratio Turbin Angin 

Pokok bahasan     :  Tip Speed Ratio (λ) 

Judul Praktikum    :  Menghitung Tip Speed Ratio Turbin Angin 

Lokasi      :  Laboratorium TET 

Waktu      :  2 jam  

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus. 

1. Mahasiswa mampu memahami pentingnya pengaruh tip speed ratio (TSR) pada 

perancangan turbin angin 

2.. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan perhitungan besar tip speed ratio. 

 

B. Dasar Teori 

Rotor dari turbin angin yang berputar perlahan akan menyebabkan sebagian besar angin akan 

lewat melalui celah di antara bilah, dan hanya sedikit angin yang menerpa bilah. Kondisi ini 

menyebabkan tidak ada tekanan yang menekan bilah sehingga bilah tidak mempunyai 

kekuatan untuk berputar. 

 

 
Gambar 10.1 Perputaran bilah turbin angin 

 

 Sebaliknya jika rotor berputar terlalu cepat, bilah dapat bertindak seperti dinding 

yang kokoh terhadap angin. Semua angin tidak ada yang terlewat dan selalu mengenai bilah. 

Kondisi ini juga berbahaya, karena dapat menyebabkan bilah cepat rusak atau terlepas dari 

tangkai atau porosnya. Demikian juga, bilah rotor dapat menciptakan turbulensi saat bilah 

tersebut berputar di udara. Jika bilah berikutnya tiba terlalu cepat, akan mengenai udara yang 

bergejolak (turbulent air). Sehingga, terkadang ada baiknya untuk memperlambat kecepatan 

bilah dengan melakukan pengereman.  

 Jadi, turbin angin harus dirancang dengan rasio kecepatan tip (tip speed ratio/ TSR) 

yang optimal untuk mendapatkan jumlah daya maksimum dari angin. 

 

Tip Speed Ratio (TSR) 

Tip speed ratio (λ) dari suatu turbin didefinisikan sebagai hubung kait antara blade tip 

speed dengan kecepatan angin (wind speed) sebagaimana ditunjukkan pada persamaan 

berikut: 

λ =
𝑏𝑙𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑝 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑

𝑤𝑖𝑛𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑
 

 

Tip speed ratio merupakan perbandingan blade tip speed dengan kecepatan angin (wind 

speed).  
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Blade Tip Speed 

Sedangkan blade tip speed bisa dihitung dari kecepatan putar turbin (rotational speed of 

turbine) dan panjang bilah yang digunakan dengan rumus sebagai berikut: 

 

𝑏𝑙𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑝 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 =
𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 (𝑟𝑝𝑚)𝑥 𝜋 𝑥 𝐷

60
 

 

Dimana D adalah diameter dari turbin yang besarnya dua kali panjang turbin (jari-jari). 

Bila diketahui kecepatan putar turbin sebesar 15 rpm, maka nilai blade tip speed dan tip 

speed ratio dapat dicari dengan kedua persamaan (rumus) diatas.  

 

C. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum penghitungan daya turbin angin pada air 

adalah sebagai berikut: 

• RPM meter 

• Blower 

• Anemometer 

• Bilah turbin angin dan turbin angin 

• Kertas HVS 

• Penggaris atau meteran, untuk mengukur panjang bilah 

 

D. Prosedur Pelaksanaan Praktikum 

Prosedur pelaksanaan pelaksanaan praktikum sesi ini adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa dibagi menjadi 4 kelompok (silahkan membuat kelompok secara mandiri). 

Tiap kelompok terdiri dari 5-6 mahasiswa. 

2. Semua kelompok mengerjakan tugas sesuai arahan dosen pembimbing atau teknisi. 

3. Apabila ada yang belulm mengerti, silahkan ditanyakan pada dosen pembimbing atau 

teknisi 

 

E. Tugas  

1. Melakukan pengukuran panjang bilah turbin angin dan diameternya 

2. Pasangkan bilah pada sistem turbin angin 

3. Jalankan blower dan ukurlah kecepatan angin yang dihasilkan dengan anemometer 

4. Letakkan sistem turbin angin berhadapan dengan arah angin keluaran blower dan 

pastikan bilah turbin angin bisa berputar. 

5. Melakukan pengukuran RPM dari rotasi bilah dengan RPM meter 

6. Melakukan perhitungan Tip Speed Ratio (λ) berdasarkan data rpm, panjang bilah dan 

kecepatan angin yang didapatkan dari ekperimen diatas. 

7. Isikan hasilnya pada Tabel 10.1 

 

Tabel 10.1 Hasil penghitungan TSR 

No Kecepatan 

Angin (m/s) 

Panjang  

Bilah (m) 

RPM bilah 

turbin angin 

Tip Speed Ratio 

(λ) 

1     
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2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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Percobaan 11 Tip Speed Ratio Parsial Bilah Turbin Angin 

Pokok bahasan     :  Tip Speed Ratio (TSR) Parsial 

Judul Praktikum      :  Tip Speed Ratio Parsial Bilah Turbin Angin 

Lokasi      :  Laboratorium TET 

Waktu      :  2 jam  

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus. 

1. Mahasiswa mampu memahami lebih mendalam pentingnya tip speed ratio dan tip 

speed ratio parsial pada perancangan bilah turbin angin 

2.. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan perhitungan besar tip speed ratio 

parsial pada bilah 

 

B. Dasar Teori 

Bilah pada turbin angin mempunyai bentuk yang berbeda-beda yang secara garis besarnya 

dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu taper, taperless dan inverse taper. Gambar 11.1 

menjelaskan perbedaan bilah taper, taperless dan inverse taper 

 

 
 

Gambar 11.1 Berbagai bentuk bilah; taper, taperless dan inverse taper 

 

Bilah taper yang mempunyai bentuk lebih runcing di bagian ujungnya sangat cocok untuk 

digunakan untuk kecepatan angin yang tinggi. Bilah taperless sesuai untuk penggunaan pada 

kecepatan angin yang sedang. Sedangkan bilah inverse taper lebih tepat untuk tipe angin 

dengan kecepatan rendah. 

 Kecepatan rotasi (rpm) pada bagian ujung bilah, bagian tengah bilah dan bagian 

pangkalnya adalah tidaklah sama. Semakin jauh dari porosnya, semakin cepat bilah berputar 

sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 11.2.  
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Gambar 11.2 Perbedaan kecepatan rotasi pada ujung, tengah dan pangkal bilah 

 

 Hal ini yang menyebabkan adanya istilah TSR parsial, dimana TSR pada bagian 

ujung bilah, bagian tengah dan bagian bilah dekat poros mempunyai nilai yang berbeda 

karena perbedaan nilai rpm nya. Namun prinsip perhitungannnya tetap sama seperti pada 

praktikum sebelumnya. 

 

Tip Speed Ratio (λ) Parsial 

Tip speed ratio (λ) parsial dari suatu turbin didefinisikan sebagai hubung kait antara 

blade tip speed dengan kecepatan angin (wind speed) sebagaimana ditunjukkan pada 

persamaan berikut: 

 

λ =
𝑏𝑙𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑝 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑

𝑤𝑖𝑛𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑
 

 

Tip speed ratio merupakan perbandingan blade tip speed dengan kecepatan angin (wind 

speed). Karena nilai blade tip speed yang berbeda pada bagian ujung bilah, bagian tengah dan 

pangkal bilah menyebabkan perbedaan nilai TSR nya. 

 

Blade Tip Speed 

Sedangkan blade tip speed bisa dihitung dari kecepatan putar turbin (rotational speed of 

turbine) dan panjang bilah yang digunakan dengan rumus sebagai berikut: 

 

𝑏𝑙𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑝 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 =
𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 (𝑟𝑝𝑚)𝑥𝜋𝑥𝐷

60
 

 

Dimana D adalah diameter dari turbin yang besarnya dua kali panjang turbin (jari-jari). 

Panjang jari-jari yang berbeda pada tiap bagian bilah menyebabkan perbedaan kecepatannya 

per waktu. Rotasi pada tiap bagian bilah dapat dihitung dengan persamaan berikut: 

 

𝑣 =
2𝜋𝑟

𝑇
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Karena nilai kecepatan putar bilah yang berbeda pada bagian ujung bilah, bagian tengah 

dan bagian pangkalnya, akan menyebabkan perbedaan nilai blade tip speed nya. 

 

C. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum penghitungan daya turbin angin pada air 

adalah sebagai berikut: 

• RPM meter 

• Blower 

• Anemometer 

• Bilah turbin angin dan turbin angin 

• Kertas HVS 

• Penggaris atau meteran, untuk mengukur panjang bilah 

D. Prosedur Pelaksanaan Praktikum 

Prosedur pelaksanaan pelaksanaan praktikum sesi ini adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa dibagi menjadi 4 kelompok (silahkan membuat kelompok secara mandiri). 

Tiap kelompok terdiri dari 5-6 mahasiswa. 

2. Semua kelompok mengerjakan tugas sesuai arahan dosen pembimbing atau teknisi. 

3. Apabila ada yang belulm mengerti, silahkan ditanyakan pada dosen pembimbing atau 

teknisi 

 

E. Tugas  

1. Melakukan pengukuran panjang bilah turbin angin dan diameternya 

2. Pasangkan bilah pada sistem turbin angin 

3. Jalankan blower dan ukurlah kecepatan anginnya dengan anemometer 

4. Letakkan sistem turbin angin berhadapan dengan arah angin keluaran blower dan 

pastikan bilah turbin angin bisa berputar. 

5. Melakukan pengukuran RPM dari rotasi bilah dengan RPM meter pada bagian ujung 

bilah, bagian tengah dan bagian pangkal bilah. 

6. Melakukan perhitungan Tip Speed Ratio (λ) parsial berdasarkan data rpm, panjang 

bilah dan kecepatan angin yang didapatkan dari ekperimen diatas. 

7. Isikan hasilnya pada Tabel 11.1 dimana U = Ujung, T = Tengah dan P = Pangkal. 

 

Tabel 11.1 Hasil penghitungan TSR Parsial 

No Kecepatan 

Angin (m/s) 

Panjang  

Bilah (m) 

RPM bilah 

turbin angin 

Tip Speed 

Ratio (λ) 

U T P U T P U T P 

1           

2           

3           

4           
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5           

Percobaan 12 Menghitung Power Koefisien (Cp) Turbin Angin 

Pokok bahasan     :  Power Koefisien (Cp) 

Judul Praktikum      :  Menghitung Power Koefisien (Cp) Turbin Angin 

Lokasi      :  Laboratorium TET 

Waktu      :  2x2 jam  

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus. 

1. Mahasiswa mampu memahami pentingnya pengaruh Power Koefisien (Cp) pada 

perancangan turbin angin 

2.. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan perhitungan besar Power Koefisien 

(Cp). 

 

B. Dasar Teori 

Power koefisien sebenarnya tidaklah bernilai statis atau tetap nilainya. Nilai power koefisien 

bervariasi terhadap besar-kecilnya nilai tip speed ratio (TSR) dari turbin. Ekperimen dan 

perhitungan TSR telah dijelaskan dan dilakukan pada praktikum sebelumnya. 

 

Tip Speed Ratio (λ) 

Tip speed ratio (λ) dari suatu turbin didefinisikan sebagai hubung kait antara blade tip 

speed dengan kecepatan angin (wind speed) sebagaimana ditunjukkan pada persamaan 

berikut: 

 

λ =
𝑏𝑙𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑝 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑

𝑤𝑖𝑛𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑
 

 

Tip speed ratio merupakan perbandingan blade tip speed dengan kecepatan angin (wind 

speed).  

 

Blade Tip Speed 

Sedangkan blade tip speed bisa dihitung dari kecepatan putar turbin (rotational speed of 

turbine) dan panjang bilah yang digunakan dengan rumus sebagai berikut: 

 

𝑏𝑙𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑝 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 =
𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 (𝑟𝑝𝑚)𝑥𝜋𝑥𝐷

60
 

 

Dimana D adalah diameter dari turbin yang besarnya dua kali panjang turbin (jari-jari). 

Bila diketahui kecepatan putar turbin sebesar 15 rpm, maka nilai blade tip speed dan tip 

speed ratio dapat dicari dengan kedua persamaan (rumus) diatas. Dengan diketahuinya 

perubahan nilai tip speed ratio (λ), dapat dicari nilai power koefisiennya dengan 

menggunakan diagram grafik hubungan Cp dengan λ yang ditunjukkan pada gambar berikut: 
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Gambar 12.1 Grafik hubungan Cp vs λ 

 

Energi (E) 

Energi yang dihasilkan oleh turbin angin dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan sebagai berikut: 

 

𝐸 = 𝑃 𝑥 𝑡 

 

Dimana t adalah waktu dan P adalah besar daya yang dihasilkan dari perhitungan diatas. 

 

C. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum penghitungan daya turbin angin pada air 

adalah sebagai berikut: 

• Kalkulator 

• Kertas HVS 

• Peraga turbin angin atau air 

• Penggaris atau meteran, untuk mengukur panjang bilah 

 

D. Prosedur Pelaksanaan Praktikum 

Prosedur pelaksanaan pelaksanaan praktikum sesi ini adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa dibagi menjadi 4 kelompok (silahkan membuat kelompok secara mandiri). 

Tiap kelompok terdiri dari 5-6 mahasiswa. 

2. Semua kelompok mengerjakan tugas sesuai arahan dosen pembimbing atau teknisi. 

3. Apabila ada yang belulm mengerti, silahkan ditanyakan pada dosen pembimbing atau 

teknisi 

 

E. Tugas  

1. Gunakan data perhitungan kecepatan angin sudah didapatkan pada praktikum 

sebelumnya. 

2. Tentukan waktu bekerjanya turbin angin. 

3. Gunakan hasil perhitungan Tip Speed Ratio (TSR) yang telah dilakukan 

4. Melakukan penentuan power koefisien (Cp) menggunakan grafik yang ditunjukkan 

pada Gambar 12.1 

5. Melakukan penghitungan potensi daya dan energi yang dihasilkan turbin tersebut 

secara teori 
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6. Isikan hasil pengukuran yang didapat pada Tabel 12.1 

7. Analisa hubungan kecepatan angin dan daya yang dihasilkan dalam laporan 

pembahasan dan buatlah diagram plot hubungan keduanya. 

 

Tabel 12.1 Hasil penghitungan panjang bilah turbin angin pada air. 

 

No Kecepatan 

Angin (m/s) 

Waktu 

(jam)  

Tip Speed 

Ration (λ) 

Power 

Koefisien (Cp) 

Daya 

(KW) 

Energi 

(KWH) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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