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BAB III 

PERANCANGAN ALAT 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perancangan dan realisasi dari perangkat 

keras, serta perangkat lunak dari alat peraga  Horizontal Axis Wind Turbine.  

3.1 Gambaran Alat 

Alat yang akan direalisasikan dalam skripsi ini adalah sebuah alat peraga 

yang disebut Horizontal Axis Wind Turbine  yang terdiri dari tiang penyangga, 

generator, blade, dan sumber angin. Horizontal Axis Wind Turbine dalam skripsi 

ini disediakan dua jenis model blade, selain itu jumlah dari blade yang ingin kita 

gunakan dapat diatur, serta kita dapat mengubah kemiringan dari blade yang 

sudah disediakan. Dalam pengoperasiannya kecepatan angin yang datang dapat 

diatur menggunakan sebuah dimmer. Lalu digunakan Alat peraga Horizontal Axis 

Wind Turbine ini dapat menampilkan teganagan dan arus yang dihasilkan pada 

monitor. Keluaran dari Horizontal Axis Wind Turbine akan disimpan dalam 

sebuah aki kering berkapasitas kecil, dimana pengisian aki kecil ini dapat 

dilakukan secara otomatis, yaitu pengisian akan terhenti apabila aki sudah penuh. 

Dan terdapat pula Lampu Led sebagai beban yang memiliki 2 daya yang berbeda. 

 

 
 

Gambar 3.1. Blok diagram keseluruhan alat yang dirancang. 
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Gambar 3.1 menunjukkan blok diagram keseluruhan alat yang dirancang. 

Secara umum sistem yang dirancang terdiri dari dua bagian utama yaitu modul 

mekanik, dan modul controller. 

3.2 Perancangan dan Realisasi Perangkat Keras 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perancangan hingga 

perealisasian perangkat keras. Perancangan perangkat keras yang akan dijelaskan 

meliputi modul mekanik dan modul elektronik yang meliputi modul elektronik 

pada mekanik dan controller. 

3.2.1 Perangkat Keras Modul Mekanik 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perancangan perangkat 

keras modul mekanik beserta bagian-bagiannya. Gambar 3.2 

menunjukkan rancangan desain mekanik tampak depan yang digunakan 

dan disertai dengan keterangan masing-masing bagian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Desain mekanik tampak depan dan keterangan. 

Mekanik yang dirancang mempunyai dimensi total panjang 90 cm, 

lebar 25.5 cm, dan tinggi 27 cm. Sedangkan tinggi dari Horizontal Axis 

Wind Turbine nya sendiri adalah 17.5 cm. Serta terdapat box yang 

digunakan untuk tempat rangkaian, aki, dan lampu LED sebagai beban 

dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 15 cm serta tinggi 15 cm. 



23 
 

Sumber Angin dihasilkan oleh Electric Blower Krisbow dengan 

tipe KW 0700591, yang memiliki kecepatan angin tanpa beban sebesar 

1600 rpm, dengan daya 400W, tegangan 220V, serta frekuensi 50 Hz, 

dan tekanan udara 5.5 Kpa. 

Blade (kincir) adalah bagian dari Wind Turbine yang berfungsi 

untuk menerima angin, yang terbuat dari fiber dengan diameter blade 

secara keseluruhan adalah 10 cm. Bahan yang digunakan untuk membuat 

blade berupa fiber dipilih karena bertujuan supaya blade tidak terlalu 

berat, dan bisa lebih maksimal untuk berputar. Disini disediakan 2 desain 

blade dengan ukuran yang berbeda, dimana model pertama mempunyai 

panjang 3cm, dan lebar 2cm. Sedangkan model kedua dengan ukuran 

yang sama namun bentuk yang berbeda yaitu berbentuk segitiga. Disini 

blade yang terpasang tidaklah tetap, juga dapat dilepas sehingga kita 

dapan menentukan jumlah yang akan digunakan dan jumlah yang diganti 

adalah kelipatan tiga, yaitu tiga dan enam. Selain itu kemiringan dari 

blade dapat diatur melalui penggantian kerangka blade yang sudah 

disiapkan, ada 2 macam kemiringan yaitu kemiringan 85 derajat dan 45 

derajat. 

 

 

Gambar 3.3. Desain mekanik blade tampak depan dengan ukuran. 
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Gambar 3.4. Desain mekanik tampak depan blade dan keterangan. 

Gambar 3.5 dibawah ini menunjukan realisasi dari modul mekanik 

yang dirancang dalam skripsi ini. 

 

Gambar 3.5. Realisasi mekanik blade Horizontal Axis Wind Turbine 

 

Horizontal Axis Wind Turbine pada skripsi ini memiliki jarak 

antara sumber angin dengan Blade berjarak 15 cm. Sumber angin yang 
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datang berasal dari sebuah blower dengan diameter lubang keluaran 

angin 4 cm. Berikut gambar dibawah ini menunjukkan realisasi dari 

modul mekanik yang dirancang dalam skripsi ini. 

 

 

Gambar 3.6. Realisasi mekanik Horizontal Axis Wind Turbine 

 

 3.2.2 Perangkat Keras Modul Elektronik 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perancangan perangkat 

keras modul elektronik yang digunakan dalam skripsi ini. 

3.2.2.1 Pengolah Data 

Pengolah data bertugas untuk mendapatkan data sensor, 

mengkonversi data sensor ketegangan dan arus. Bagian ini 

dirancang berbasis PCDuino sebagai pusat pengolahan data, 

PCDuino yang digunakan dalam perancangan ini adalah 

PCDuino Dual Core A20 buatan Link Sprite. 

Perancangan PCDuino sebagai pengolah data yaitu pin 

ADC tehubung dengan sensor arus dan sensor tegangan, lalu 

menggunakan hdmi PCDuino terhubung dengan monitor, dan 

melalui port NSP PCDuino dihubungkan dengan mouse dan 

keyboard. Supply dari PCDuino berasal dari adaptor 5V/2A. 

Konfigurasi penggunaan pin PCDuino dipapar pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1.Konfigurasi penggunaan pin Arduino pada bagian pengolahan 

data 

Nama Port Fungsi 

A2 Menerima data dari sensor tegangan 

A3 Menerima data dari sensor arus 

A4 
Menerima data dari sensor tegangan 

pembanding 

 

3.2.2.2 Sensor Arus 

Pada Skripsi sensor yang digunakan adalah ACS712 

30A, sensor ini berfungsi untuk mengukur arus keluaran dari 

generator horizontal axis wind turbine, yang dimana akan 

terhubung dengan PCDuino untuk mengolah datanya dan 

menampilkan hasilnya pada layar monitor / desktop. Gambar 

3.7 adalah skema perancangan sensor arus pada Horizontal 

Axis Wind Turbine. 

 

Gambar 3.7. Skema Perancangan sensor Arus 
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              Gambar 3.8. Realisasi Sensor Arus. 

Sensor arus menggunakan ACS712 30A, dimana 

perubahan tegangan setiap 66mV merupakan 1A, dan kondisi 

pada saat inputan tidak dialiri arus maka tegangan outputnya 

adalah 2.5V.  Data diolah menggunakan PCDuino dimana 

menggunakan tegangan pembanding dalam perhitungan nya, 

dikarenakan aliran arus yang tidak konstan maka digunakan 

pembanding yang berasal dr 2.5 V dari sumber inputan 5V 

yang dibagi menggunakan devider tegangan. 

3.2.2.3 Sensor Tegangan 

Sensor Tegangan pada alat peraga ini diranvang 

menggunakan devider tegangan menggunakan dua buah 

resistor seperti gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Rangkaian devider tegangan 
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Sensor Tegangan ini digunakan untuk mengkonversi 

tegangan input dengan maksimal 8 volt dan rangkaian ini 

dirancang untuk mengkonversi tegangan dengan tegangan 

maksimal 12 volt. Dimana tegangan maksimal hasil konversi 

adalah 3.3 volt, dikarenakan tegangan input maksimal yang 

dapat masuk ke PCDuino adalah 3.3 volt.  

3.2.2.4 Controller Pengisian Aki secara Otomatis 

Controller pengisian Aki secara otomatis pada skripsi 

ini bertujuan untuk mengantisipasi kelebihan muatan pada saat 

pengisian aki, karena controller ini berfungsi untuk mengisi 

aki 12V hingga penuh dan otomatis akan menghentikan proses 

pengisian aki 12V tersebut. 

 

 

 

                    Aki kering 

                                   Yuasa12V,1.2Ah  

 

 

 

Gambar 3.10. Skema Perancangan Pengisian Aki 12V 

Gambar 3.10 merupakan skema perancangan charger 

aki 12V dengan komponen utama LM350 dan Op-Amp 

LM301. Controller pengisian aki otomatis ini terdiri dari 

regulator tegangan dan komparator untuk memonitor level 

tegangan aki yang dicharge. Dimana controller pengisian aki 

tersebut dapat mengisi muatan aki dan memonitor level aki 

serta arus pengisian hingga penuh menggunakan rangkaian 

LM301 sehingga tidak terjadi over charge. Setelah arus drop 

dan level tegangan aki tercukupi, maka komparator akan 
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mematikan tegangan LM350 dan menyalakan LED sebagai 

indikator bahwa proses pengisian aki telah penuh. Pada 

rangkaian ini terdapat tombol yang berfungsi untuk melakukan 

start pengisian aki. Rangkaian ini menghasilkan  output 13.09 

volt dan 1.3A. 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.11. Realisasi Controller Pengisian Aki secara Otomatis. 

3.2.2.4 Controller Kecepatan Angin 

Controller kecepatan angin yang digunakan pada 

skirpsi ini berfungsi untuk mengatur kecepatan angin yang 

bersumber dari blower AC 220V menuju ke Horizontal Axis 

Wind Turbine. Dimana komponen utama dari controller 

kecepatan angin ini menggunakan TRIAC dan DIAC, serta 

potensiometer untuk mengatur besar kecilnya angin yang 

datang.Controller kecepatan angin pada dasarnya bekerja 

seperti dimmer lampu AC, yang mana supply tegangan ke 

motor blower dikendalikan oleh TRIAC melalui potensio. 

 

 

 

 

 

 
 

    Gambar 3.12.Skema Controller kecepatan angin. 
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Rangkaian controller kecepatan angin bekerja secara 

analog, dimana cara kerja dari rangkaian diatas adalah TRIAC 

mengatur supply tegangan moto blower AC220V, berdasarkan 

tegangan bias dari TRIAC tersebut melalui DIAC, yang 

dikendalikan oleh potensiometer. Dimana makin besar bias 

gate TRIAC yang diberikan maka semakin besar pula level 

tegangan yang diberikan kepada motor blower, dan semakin 

kecil tegangan bias gate maka semakin rendah juga tegangan 

supply ke motor blower. Maka dengan semakin besarnya 

tegangan yang diberikan maka putaran motor blower akan 

semakin cepat dan semakin tegangan supply kecil, maka 

putaran motor blower akan semakin kecil pula. 

 

 

Gambar 3.13. Realisasi Controller kecepatan angin. 

 

3.3 Perancangan Cara Kerja dan Pengoperasian Alat Peraga 

Gambar 3.14 menunjukkan diagram cara kerja dan pengoperasian alat 

peraga Horizontal Axis Wind Turbine. 
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Gambar 3.14. Diagram Alir Cara Kerja Alat 
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Proses kerja dari Horizontal Axis Wind Turbine seperti diagram kerja diatas. 

Berikut adalah penjelasan diagram kerja tersebut: 

1) Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan kecepatan angin 

yang ingin digunakan dengan mengatur nilai potensio. 

2) Langkah kedua harus menentukan model bentuk blade yang ingin digunakan, 

3) Selain itu juga bisa memillih memilih jumlah blade yang diinginkan. 

4) Langkah berikutnya juga bisa dipilih sudut kemiringan blade yang diinginkan 

5) Lalu amati tegangan dan arus yang dihasilkan 

6) Tegangan dan arus yang dihasilkan masuk ke sensor tegangan dan juga masuk 

ke sensor arus, dimana output dari sensor arus dan output dari sensor tegangan 

akan dihubungkan ke PCDuino untuk diolah dan ditampilkan di monitor. 

7) Tegangan dan arus yang dihasilkan juga akan masuk ke boost lalu digunakan 

untuk mengisi aki kering kapasitas kecil 

8) Selain itu tegangan dan arus yang dihasilkan juga dapat untuk menyalakan beban 

berupa LED dengan 2 ukuran yang bervariasi yaitu 3 watt dan 5 watt.  

 

 


