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BAB II  

DASAR TEORI 

 

Pada bab ini  akan dibahas beberapa teori pendukung yang digunakan sebagai 

acuan dalam merealisasikan sistem. Teori-teori yang digunakan dalam pembuatan 

skripsi ini terdiri darisensor ACS712, voltage divider, PCDuino dual core A20, 

generator, storage system, lampu led, pemodelan sistem, dan teknik analisis respon 

mahasiswa. 

2.1. Sensor ACS712 

ACS712 adalah sensor yang digunakan untuk pengukuran arus DC atau 

AC di dunia industri, komersial, dan sistem komunikasi. Perangkat ini terdiri dari 

rangkaian sensor efect-hall yang linier, low offset, dan presisi. Dimana cara kerja 

dari ACS712 adalah saat arus mengalir di jalur tembaga pada bagian pin 1-4, 

maka rangkaian efect-hall yaitu peristiwa berbeloknya aliran listrik ke plat 

konduktor karena pengaruh medan magnet akan mendeteksinya dan mengubahnya 

menjadi tegangan yang proposional seperti yang dilihat pada diagram blok fungsi 

berikut. 

 

 

 

Gambar 2.1. Diagram blok dari IC ACS712 
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IC ACS712 adalah sensor arus yang diproduksi oleh Allegro, dan berikut 

ini adalah karakteristik dari IC ACS712 : 

1) Memiliki sinyal analog dengan sinyal-gangguan rendah (low-noise). 

2) Ber-bandwidth 80 kHz. 

3) Total output error 1.5% paad Ta = 25°C. 

4) Memiliki resistansi dalam 1.2 mΩ. 

5) Tegangan sumber operasi tunggal 5.0 V. 

6) Sensitivitas keluaran : 66 sampai dengan 185 mV/A. 

7) Tegangan keluaran proposional terhadap arus AC atupun DC. 

8) Fabrikasi Kalibrasi 

9) Tegangan offset keluaran yang sangat stabil. 

10) Hysterisis akibat medan magnet mendekati nol. 

11) Rasio keluaran sesuai tegangan sumber. 

 

ACS712 produksi Allegro ini diproduksi dengan tiga varian maksimal 

pembacaan arus :  

Tabel 2.1Tipe-tipe IC ACS712. 

Part Number Ta (°C) Jangkauan Sensitivas (mV/A) 

ACS712ELCTR-05B-T –40 to 85 ±5 185 

ACS712ELCTR-20A-T –40 to 85 ±20 100 

ACS712ELCTR-30A-T –40 to 85 ±30 66 

 

Sensor ACS712 ini pada saat tidak ada arus yang terdeteksi, maka 

keluaran sensor adalah 2,5 V. Dan saat arus mengalir dari IP+ ke IP-, maka 

keluaran akan >2,5 V. Sedangkan ketika arus listrik mengalir terbalik dari IP- ke 

IP+,maka keluaran akan <2,5 V : 
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Gambar 2.2 Grafik tegangan keluaran ACS712 terhadap arus listrik yang 

terukur. 

 

Pada grafik diatas dapat diketahui tegangan output dari ACS712 yaitu apabila 

tegangan masukan adalah 8 volt dan beban 100Ω, maka: 

I = V / R, diperoleh arus yang mengalir adalah 80 mA  

Lalu jika digunakan ACS712 30A, maka didapat data pada datasheet  66mV/A, dimana 

menunjukan arus 1 ampere yang dihasilkan per 66 mV, maka: 

N1 / N2 = 66mV / X = 1000mA / 80mA, 

Maka didapat : 

X = (66mV x 80mA) / 1000mA 

X = 5.28mV 

2.2. Voltage Divider 

Rangkaian Voltage Divider adalah rangkaian yang biasa digunakan untuk 

membuat suatu tegangan referensi pada sensor, untuk memberikan bias pada 

rangkaian penguat atau untuk memberi bias pada komponen aktif. Rangkaian 

voltage divider pada dasarnya dapat dibuat dengan dua buah resistor. Berikut 

adalah contoh rangkaian dasar voltage divider dengan VO dari tegangan sumber VI 

menggunakan resistor pembagi tegangan R1 dan R2 : 

 

 

                         

    

  

     

 Gambar 2.3 Rangkaian Dasar Pembagi Tegangan. 
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Rangkaian voltage divider diatas dapat dirumuskan tegangan output VO. 

Arus (I) mengalir pada R1 dan R2 sehingga nilai tegangan sumber VI adalah 

penjumlahan VS dan VO sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝑉𝐼 = 𝑉𝑠 +  𝑉𝑂 = 𝑖 . 𝑅1 + 𝑖 . 𝑅2 

(2.1) 

Nampak tegangan masukan terbagi menjadi dua bagian, masing-masing 

sebanding dengan harga resistor yang dikenai tegangan tersebut. Sehingga 

besarnya Vo dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝑉𝑂 = 𝑉𝐼  .  
R2

R1 + R2
  

(2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Rangkaian Pembagi Tegangan Terbebani. 

Rangkaian voltage divider diatas adalah voltage divider dengan beban 

terpasang pada terminal keluarannya, dengan mengambil arus iO dan penurunan 

tegangan sebesar VO. Jika arus yang mengalir melalui R1 adalah sebesar i seperti 

ditunjukan dalam gambar, maka arus yang mengalir lewat R2 adalah sebesar i-iO. 

vo = 𝑣𝑖  .
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
− 𝑖𝑜

R1 . R2

𝑅1 + 𝑅2
 

(2.3) 

𝑣𝑜 =  𝑣𝑜/𝐶 − 𝑖𝑜  . 𝑅𝑃  

(2.4) 
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Dimana VO/C adalah besarnya tegangan VO tanpa adanya beban, yaitu saat 

iO= 0, dan harga ini disebut sebagai keluaran saat rangkaian terbuka (open-circuit 

output voltage) sebesar:  

𝑣𝑜/𝐶 = 𝑣𝑖  .
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
 

(2.5) 

dengan 

𝑅𝑃 =  
R1 . R2

𝑅1 + 𝑅2
 

(2.6) 

RP disebut sebagai “resistansi sumber”, dimana harganya sama dengan 

resistansi R1 dan R2 yang dihubungkan secara paralel. Harga VO/C atau RP 

tergantung pada sifat dari beban, sehingga efek VO akibat besarnya beban dapat 

dengan mudah dihitung dengan menggunakan penyederhanaan rangkaian seperti 

terlihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Hasil penyederhanaan rangkaian. 

 

Dengan rangkaian yang disederhanakan seperti gambar diataas, maka 

dapat dengan mudah ditentukan output VO. Dengan beban RL maka besarnya 

tegangan output VO adalah : 

𝒗𝟎 =  𝒗𝒐/𝑪 .  
𝑹𝑳

𝑹𝑳 + 𝑹𝑷
  

(𝟐. 𝟕) 
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2.3. PCDuino  

PCDuino berawal dari berkembangnya perangkat keras terbuka (open 

hardware)yang diawali dengan keluarnya Arduino, dengan AVR microprocessor 

yang sederhana tetapi didukung oleh gui yang sederhana yang lengkap dengan 

perangkat open hardware. Dimana terus berkembang lagi menjadi tren mini PC 

yang diawali dengan rasberry pi, dengan board yang lebih kecil. Lalu pada pada 

akhirnya berkembang lagi dengan memadukan antara PC dan Arduino, yaitu 

PCDuino. Dimana PCDuino adalah sebuah PC dengan (t-board) sederhana 

dengan kecepatan akses sebuah PC, yang didalamnya tertanam sebuah Arduino 

yaitu sebuah open hardware yang didukung dengan perangkat open hardware, 

sehingga kecepatan dalam mengakses lebih cepat dan lebih mudah dalam 

pengoperasiannya, serta lebih kompleks. 

PCDuino memiliki performa yang tinggi, dengan biaya yang lebih efektif 

yakni berupa mini PC yang berjalan seperti OS. Hal ini menjadi sasaran khusus 

karena pertumbuhan dan tuntutan komunitas open source yang cepat. Pengunaan 

PCDuino dengan OS komputer yang cepat dan mudah sesuai dengan tren Arduino 

menggunakan open source. Ada berbagai jenis PCDuino yaitu diantaranya yang 

digunakan adalah PCDuino Dual Core A20. 

2.3.1. PCDuino Dual Core A20 

PCDuino dual core A20 termasuk open hardware, yang diproduksi 

oleh Link Sprite dengan prestasi yang tinggi, PCDuino memiliki output 

hdmiyang dapat terhubung dengan layar dekstop / monitor. Selain itu 

PCDuino juga dapat mendukung 1080p multi-format 60fps decoder video 

dan 1080 30fps, dan video mpeg4 dengan perangkat keras video encorder 

sebagai mesin pengolahan. Selain itu PCDuino memiliki fitur- fitur lain, 

yaitu:  

1. 100% mendukung dengan original Arduino Shields. 

2. 100% mendukung dengan Linux dan Android. 

3. Mendukung dengan : C, C++ dengan GNU tool. 

4. Java dengan standart Android SDK Phyton. 

5. Arduino pin header, Adruino UNO slots: 14x GPIO, 2x PW M, 6x 

ADC, 1x UART, 1xSPI, 1x I2C. 
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6. Ethernet 10M/100Mbps, Wifi, SATA. 

PCDuino memiliki enam analog input / output yang dapat digunakan 

untuk sensor cahaya, sensor panas, dan lain sebagainya. PCDuino juga 

dapat beroperasi dengan tidak menggunakan monitor. PCDuino dapat 

digunakan untuk pengaplikasian di daerah luar dan sangat bagus untuk 

aplikasi profesional dan industri, berikut adalah spesifikasi dari PCDuino 

Dual Core A20: 

 

Tabel 2.2Spesifikasi PCDuino Dual Core A20. 

Items Spesifikasi 

CPU AllWinner A20 SoC, 1GHz ARM Cortex A7 Dual Core 

GPU OpenGL ES2.0, OpenVG 1.1, Mali 400 Dual Core 

DRAM 1GB 

Onboard Storage 4GB Flash, microSD card (TF) slot for up to 32GB 

Video Output HDMI 1.4 with HDCP support 

OS  Ubuntu 12.04 

 Android 4.2 

Arduino extension 

interface 

Arduino sockets, same as Arduino UNO 

14xGPIO, 2xPWM, 6xADC, 1xUART, 1xSPI, 1xI2C 

Network interface  Built-in WiFi 

 Ethernet 10M/100Mbps 

Audio out  3.5mm analog audio interface 

 I2S stereo digital audio interface 

LCD LVDS 

IR IR receiver 

SATA SATA Host socket 

Camera CSI 

Battery Li-Poly Battery Interface 

USB 1 x USB host, 1xUSB OTG 

Power 5V, 2000mA 

Overall Size 121mm x 65mm 
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Tabel 2.3 Spesifikasi Software PCDuino Dual Core A20. 

Item Spesifikasi 

OS  Ubuntu 12.04 

 Android 4.2 

Language English 

API  All the arduino shield pins are accessible with the 

provided API 

 It consists of API to access the following interfaces:  

1) UART 

2) ADC 

3) PWM 

4) GPIO 

5) I2C 

6) SPI 

Programming 

language 

support 

 C, C++ with GNU tool chain 

 Java with standard Android SDK 

 Python 

 

Gambar 2.6 dibawah menunjukkan konfigurasi pin PCDuino Dual 

Core A20. Dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. J11 adalah delapan saluran port, port ini dapat difungsikan sebagai 

saluran input/output.Port J11 juga memiliki beberapa pin yang 

memiliki fungsi khusus yaitu sebagai saluran untuk mengatur PWM. 

2. J8 adalah sepuluh saluran port, port ini dapat difungsikan sebagai 

saluran input/output. Port J8 juga memiliki fingsi khusus yaitu 

sebagai SPI, komparator analog dan timer/counter. 

3. P6 adalah enam saluran port, port ini memiliki fungsi khusus yaitu 

sebagai SPI, dan timer/counter. 

4. J12 adalah enam saluran port, port ini memiliki fungsi khusus yaitu 

sebagai masukan Analog to Digital Converter (ADC). 

5. RESET adalah pin yang digunakan untuk mereset PCDuino. 

6. VCC adalah pin yang digunakan  memberi masukan daya sebear 5V, 

2A. 

7. P3 adalah port yang memiliki fungsi untuk melakukan debug. 

8. P10 adalah empat saluran port yang berfungsi sebagai saluran input / 

output.. 
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9. J9 adalah port yang memiliki delapan pin yang memiliki fungsi yang 

berbeda – beda yaitu : 

a) (NC) 

b) IOREF 

c) RESET 

d) 3.3V DC output 

e) 5V DC output 

f) GND 

g) GND 

h) +5V in 

 

Gambar 2.6 Konfigurasi pin PCDuino Dual Core A20 
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2.3.1.1. ADC 

ADC (Analog to Digital Converter) adalah pengubah input 

analog menjadi kode-kode digital. ADC banyak digunakan 

sebagai pengatur proses industri dan rangkaian pengukuran atau 

pengujian. Pada umumnya ADC digunakan sebagai perantara 

antara sensor yang kebanyakan analog dengan sistem komputer, 

seperti sensor suhu, sensor cahaya, sensor tekanan atau berat, 

sensor aliran, yang kemudian diukur dengan menggunakan sistem 

digital. ADC memiliki 2 karakter Yaitu, kecepatan sampling dan 

resolusi. Kecepatan sampling suatu ADC menyatakan seberapa 

sering sinyal analog dikonversikan ke bentuk sinyal digital pada 

selang waktu tertentu. Kecepatan sampling biasanya dinyatakan 

dalam sample per second (SPS).Resolusi ADC menentukan 

ketelitian nilai hasil konversi ADC. ADC 10 bit memiliki 10 bit 

output data digital, ini berarti sinyal input dapat dinyatakan dalam 

1024 nilai desimal. Sebagai contoh untuk mendapatkan hasil 

kalkulasi tegangan yang dimasukan ke pin ADC (VIN) digunakan 

persamaan sebagai berikut: 

 

𝑉𝐼𝑁 =  
𝑉𝑅𝐸𝐹

𝑅𝑒𝑠
 𝐴𝐷𝐶                                                      (2.8) 

 

Keterangan : 

ADC : Nilai yang terbaca oleh ADC. 

VREF :Tegangan referensi. 

Res : Resolusi ADC yang digunakan (255 untuk 8 bit, 1023 untuk 10 bit). 

 

Prinsip kerja ADC adalah mengkonversi sinyal analog ke 

dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal 

input dan tegangan referensi. PCDuino mempunyai tegangan 

referensi untuk ADC0 dan ADC1 tegangan referensinya adalah 

2V, dan untuk ADC2-5 memiliki tegangan referensi 3.3V. ADC0 

dan ADC1 Adalah 6 bit ADC, dengan nilai 0-63, dengan range 
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0V-2V. Sedangkan ADC2 - ADC5 adalah 12 bit, dengan nilai 0 - 

4095, dengan range 0-3.3V. 

2.4. Generator 

Generator adalah sebuah alat yang memproduksi energi listrik yang 

bersumber dari energi mekanik. Generator pada Horizontal Axis Wind Turbine 

adalah sebuah motor yang dihubungkan dengan blade pada Horizontal Axis Wind 

Turbine yang berputar. Dalam skripsi ini digunakan sebuah motor pada mini bor 

(Mini Hand Drill) DC 12 volt dengan panjang 4 cm dan diameter 2.5 cm, serta 

berat 1 kg. 

 

Gambar 2.7 Motor Bor Mini Drill. 

 

2.5. Storage System 

Storage system adalah media penyimpanan yang digunakan untuk 

menyimpan energi. Pada skripsi ini energi yang disimpan adalah energi yang 

sudah dipanen menggunakan Horizontal Axis Wind Turbine. Storage system yang 

digunakan pada skripsi ini adalah sebuah aki kering berkapasitas kecil yaitu aki 

kering Yuasa NP1.2-12, dengan spesifikasi dapat menyimpan tegangan 12V dan 

arus 1,2 Ah / 20 hour, dan memiliki dimensi : 97 x 28 x 54.5 mm. 
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Gambar 2.8 Aki kering Yuasa NP 1.2-12. 

 

2.6. Lampu Led 

Lampu Led yang digunakan sebagai beban menggunakan Lampu Led 

dengan dua macam ukuran yang berbeda. Lampu Led yang dengan model sebagai 

berikut: 

 

 

Gambar 2.9Lampu LED 
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2.7. Pemodelan Sistem 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pemodelan sitem yang digunakan 

pada Horizontal Axis Wind Turbine yang dirancang yang meliputi pemodelan 

secara fisik dan penurunan matematis, perhitungan dengan asumsi. 

2.7.1. Pemodelan secara Fisik dan Penurunan Matematis 

Sistem dari Horizontal Axis Wind Turbine dapat dimodelkan dengan 

memanfaaatkan metode linier momentum pada blade seperti pemodelan 

berikut ini. 

Mencari Daya adalah sebagai berikut : 

𝑃𝑂 =  
1

2
 𝜌𝐴1𝑢0 𝑢0

2 =  
1

2
 𝜌𝐴1𝑢0

3  

(2.9) 

Dimana,  

ρ   = kerapatan udara (kg/m3) 

u0   = kecepatan angin (m/s) 

A1 = luas sapuan rotor turbin(m
2
) 

   

Mecari persamaan energi kinetik (Ek) : 

 

𝐸𝑘 =  
1

2
 𝑚 𝑢0

2
 

(2.10) 

Dimana, 

m  = masa angin yang mengalir (kg) 

u0  = kecepatan angin (m/s) 
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Lalu energi kinetik akan diekstrak oleh turbin angin untuk diubah 

menjadi energi mekanis. 

 

 

 

 

     Gambar 2.10 Power in wind 

 Dengan memanfaatkan teori betz untuk pemodelan aliran angin 

yang mengenai rotor mempertimbangkan kecepatan angin seharusnya 

konstan namun berkurang disebabkan karena sebagian energi kinetik angin 

diekstrak oleh turbin dalam laminer yaitu sejajar dengan lapisan yang sama 

pada lintasnya. 

 

 
 

Gambar 2.11 Pemodelan Betz untuk Sistem Aliran Angin Wind Turbine 

A1adalah wilayah rotor yang menyapu angin 

A0 dan A2 adalah luas penampang aliran massa udara konstan yang 

melewati A1. A0 berada pada aliran angin tanpa dipengaruhi rotor turbin, 

dan A2 berada pada kecepatan angin rendah. 

Dari pemodelan Betz diatas, yang membedakan dari A1 A2 A3 dan u0 u1 u2 

adalah luas penampang dan kecepatan angin yang datang, dimana luas 

penampang pada A1 lebih kecil dibanding dengan A2 dan A3, namun 

kecepatan angin yang datang jauh lebih cepat dibanding kecepatan udara 

penampang lain.   

 

Dimana langkah pertama untuk menentukan u1, sebelumnya mencari  gaya 

dorong (F) adalah sebagai berikut : 

𝐹 = 𝑚 𝑢0 − 𝑚 𝑢2 
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(2.11) 

Gaya dorong merupakan gaya impuls atau gaya dengan perubahan waktu. 

Dimana impuls merupakan massa yang berubah terhadap waktu.  

Mencari daya yang diambil oleh turbin adalah sebagai berikut : 

𝑃𝑇 = 𝐹𝑢1 = 𝑚  𝑢0 −  𝑢2 𝑢1 

(2.12) 

 

Mencari daya yang diambil dari angin adalah sebagai berikut : 

𝑃𝑤 =  
1

2
𝑚  𝑢0

2 −  𝑢2
2  

(2.13) 

Maka didapatkan : 

 𝑢0 −  𝑢2 𝑢1 =  
1

2
 𝑢0

2 −  𝑢2
2 =  

1

2
 𝑢0 − 𝑢2  𝑢0 + 𝑢2  

(2.14) 

   

Sehingga diperoleh : 

𝑢1 =  
1

2
 𝑢0 + 𝑢2  

(2.15) 

Jika sudah mengetahui u1, lalu menghitung daya yang diambil dari angin, 

massa udara mengalir melalui blade per satuan waktu adalah sebagai 

berikut : 

𝑚 =  𝜌𝐴1𝑢1 

(2.16) 

Dengan mensubstitusi ke persamaan daya yang diambil oleh turbin, maka 

di dapat:  

𝑃𝑇 = 𝜌𝐴1𝑢1
2 𝑢0 − 𝑢2  

(2.17) 

𝑃𝑇 = 𝜌𝐴1𝑢1
2 𝑢0 −  2𝑢1 − 𝑢2  = 2𝜌𝐴1𝑢1

2 𝑢0 − 𝑢1  

(2.18) 
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Mencari faktor penurunan angin di turbin adalah sebagai berikut : 

 

𝑎 =   𝑢0 − 𝑢1 /𝑢0    dan  𝑢1 =  1 − 𝑎 𝑢0 

(2.19) 

 Dengan menggunakan persamaan 3.4 didapat : 

1

2
 𝑢𝑜 + 𝑢2 =  1 − 𝑎 𝑢0   

(2.20) 

 

𝑎 =   𝑢0 − 𝑢2 / 2𝑢0  

(2.21) 

Dimana, 𝑎 adalah induksi atau pertubasi faktor. 

𝑃𝑇 = 2𝜌𝐴1 1 − 𝑎 2𝑢0
2 𝑢0 −  1 − 𝑎 𝑢0  

=  4𝑎 1 − 𝑎 2  
1

2
𝜌𝐴1𝑢0

3  

𝑃𝑇 =  𝐶𝑃𝑃0 

(2.22) 

Dimana,P0 adalah daya angin yang tersedia  

Cp adalah koefisien daya 

 

Mencari koefisien daya adalah sebagai berikut : 

𝐶𝑃 = 4𝑎 1 − 𝑎 2 

(2.23) 

Mencari koefisien daya maksimal pada model saat nilai ɑ = 1/3 adalah 

sebagai berikut : 

𝐶𝑃𝑚𝑎𝑥 =
16

27
= 0,59 

(2.24) 
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Dari perkiraan model, saat ɑ = 1/3, diperoleh u1 = 3u0 /4 dan u2 = u0 /2 

dan saat  ɑ = 0,5 maka u1 = u0/2 dan u1 = 0 
 

 

2.12 Grafik Koefisien daya CP sebagai fungsi faktor a 

 

Untuk menghitung daya yang diperoleh dari wind turbin, dapat diasumsikan : 

ρ  = 1,2 kg/m, u0  =  6 m/s, A= (0,2 x 0,05) x3 = 0,03 m
2
 ,  Cp =  20 % = 0,20 

(asumsi menggunakan koefisien daya yang paling ideal) 

dimana : ρ = kerapatan udara (kg/m) 

u0 = kecepatan angin (m/s) 

A = total luas penampang pada permukaan blade(m
2
) 

Cp = koefisien daya 

 

Maka dengan menggunakan rumus : 

Po = 0,5 x ρ x A x u0
3 
x Cp 

 = 0,5 x 1,2 x 0,03 x (8)
3
 x 0,20 

  = 1.84 watt 

 


