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Kontrol Kecepatan Angin pada Wind Tunel Berbasis
Logika Fuzzy untuk Laboratorium Konvesi Energi


Septyana Riskitasari, Budhy Setiawan, Sungkono
Abstrak — Wind tunnel merupakan sebuah alat penunjang

pertumbuhan pada tahun 2000-2014 rata-rata sebesar 6,8%
pertahun. Sedangkan cadangan sumber daya energi fosil yang
dimiliki Indonesia pada tahun 2014, yaitu minyak bumi
sebesar 3,6 miliar barel,gas bumi sebesar 100,3 TCF, dan
batubara sebesar 32,27 miliar ton. Jika diasumsikan tidak ada
penemuan cadangan baru maka minyak bumi akan habis
dalam 12 tahun, gas bumi 37 tahun, dan batubara 70
tahun(KESDM, 2015). Bahkan cadangan sumber daya energi
tersebut akan lebih cepat habis dari tahun yang telah diprediksi
karena kecenderungan produksi energi berbahan baku fosil
yang terus meningkat.
Dari permasalahan tersebut untuk mengatasi krisis energi
yang mulai mengancam kebutuhan energi dimasa depan.
Berbagai penelitian telah dilakukan untuk membangkitkan
sumber energi dari banyak potensi energi baru terbarukan
yang dapat dimanfaatkan di Indonesia, contohnya energi
angin, energi surya, mini-mikrohidro, gelombang laut, dan
lain-lain. Salah satu energi yang berpotensi untuk
dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik adalah energi
angin, dimana kecepatan angin di bagian selatan Pulau Jawa
berkisar antara 4 m/s hingga 7.716 m/s, bahkan dapat
mencapai 13 m/s (KESDM, 2015).. Dengan karakteristik
kecepatan angin tersebut, akan cocok untuk digunakan sebagai
pembangkit listrik tenaga angin skala kecil (10kW) dan
menenggah (10-100kW) (Ikhsan,2011). Namun pada
kenyataannya potensi angin belum banyak dimanfaatkan
karena hanya dipandang sebagai proses alam biasa, padahal
jika dimanfaatkan akan berdampak positif bagi lingkungan
dan memiliki nilai ekonomis karena dapat mengurangi
pemakaian listrik rumah tangga maupun industri. Selain itu
I.
PENDAHULUAN
permasalahan selanjutnya adalah pada tahap perealisasian
pembuatan wind turbine secara real yang membutuhkan biaya
yang besar, sedangkan biasanya energy listrik yang mampu
ertumbuhan penduduk Indonesia dari kurun
waktu dihasilkan wind turbine tidak sesuai dengan yang diharapkan.
2000-2010 rata-rata sebesar 1,5% pertahun dari 206 Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat menggunakan
juta jiwa pada tahun 2000 menjadi 238 juta jiwa di fasilitas wind tunnel sebagai media pengujian model wind
tahun 2010. Tahun 2010-2015 penduduk indonesia turbine sebelum dibuat secara real. Dengan memanfaatkan
diproyeksikan tumbuh 1,19% dan mencapai 252 juta jiwa di
wind tunnel, maka dapat menganalisa karakteristik dari wind
tahun 2014[1]. Peningkatan penduduk akan berdampak pada turbine dengan mengetahui efisiensi dari wind turbine dari
peningkatan konsumsi energi diberbagai sektor salah satunya setiap kecepatan angin.
peningkatan terhadap konsumsi listrik yang terus mengalami
Pada penelitian ini bertujuan untuk membuat wind tunnel
yang berfungsi untuk pengujian wind turbine tipe VAWT
Septyana Riskitasari, adalah mahasiswa D4 Teknik Elektronika Politeknik Negeri
untuk kebutuhan Laboratorium Konversi Energi Politeknik
Malang, email: septyana.riskitasari@yahoo.com
Negeri Malang. Pengujian wind turbine dilakukan untuk
Budhy Setiawan dan Sungkono adalah dosen Jurusan Teknik Elektro Politeknik
mengetahui kinerja model wind turbine yang akan dibuat
Negeri Malang.
secara real, pengujian awal dilakukan untuk mengurangi
kerugian yang dapat terjadi jika wind turbine langsung dibuat
kegiatan penelitian yang berfungsi untuk menganalisa
terjadinya efek angin yang bergerak disekitar benda padat.
Penelitian ini bertujuan untuk merancang wind tunnel yang
berguna unruk menganalisa kinerja wind turbine di
Laboratorium Konversi Energi Program Studi Teknik
Elektronika POLINEMA. Data yang dapat diamati berupa
nilai kecepatan angin, daya angin yang dihasilkan serta suhu
dan kelembaban. Wind tunnel yang dibuat bertipe open loop
wind tunnel, dengan kecepatan angin 1 m/s hingga 10 m/s.
Test section berukuran 430 mm x 430 mm dengan panjang
1000 mm. Metode yang digunakan untuk pengontrolan
kecepatan angin adalah Kontrol Logika Fuzzy, sedangkan
pengaturan kecepatan fan menggunakan kontrol sudut phase.
Sensor anemometer berfungsi untuk mengukur nilai kecepatan
angin, sedangkan DHT11 berfungsi untuk mengukur nilai
suhu dan kelembaban. Mikrokontroller yang digunakan adalah
Arduino UNO dan Arduino NANO. Data kecepatan angin, dan
hasil perhitungan daya angin ditampilan pada LCD 20 x 4,
selain itu data tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik
menggunakan Delphi. Dari hasil pengujian alat pada set point
kecepatan angin 10 m/s, menghasilkan daya angin sebesar
99.27 Watt, suhu sebesar 24ºC dan kelembaban 56 %.
Kata-kata kunci : wind tunnel, energi angin, logika fuzzy,
anemometer, sudut phase
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secara real.
Wind tunnel dirancang untuk dapat menghasilkan
kecepatan angin yang dapat diatur mulai dari 1 m/s hingga 10
m/s. Metode yang digunakan untuk pengontrolan kecepatan
angin adalah Kontrol Logika Fuzzy, sedangkan pengaturan
kecepatan fan menggunakan kontrol sudut phase. Sensor
anemometer berfungsi untuk mengukur nilai kecepatan angin
selain itu data yang dimati adalah daya angin. Dari kedua data
tersebut ditampilkan pada LCD 20x4 dan dalam bentuk grafik
menggunakan Delphi.

II.

TINJAUAN PUSTAKA

sesuai arah angin. Di dalam anemometer terdapat alat
pencacah yang akan menghitung kecepatan angin. Hasil yang
diperoleh alat pencacah dicatat, dan kemudian hasil tersebut
akan dicocokkan dengan skala Beaufort. Prinsip kerja dari
anemometer ini adalah mengukur jumlah angin yang
mengenai baling – baling pada anemometer. Selain
menggunakan anemometer, untuk mengetahui arah mata
angin, kita dapat menggunakan bendera angin. Anak panah
pada baling-baling bendera angin akan menunjukkan ke arah
mana angin bertiup.
2.3 DHT11 (Humidity and Temperature Sensor)

2.1 Energi Angin
Sumber daya angin adalah perbedaan temperatur udara
yang ditimbulkan oleh panas matahari yang menghasilkan
perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan ini dapat menghasilkan
pergerakan udara dan akhirnya menghasilkan angin, angin
adalah 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.
Kecepatan angin adalah jarak tempuh angin atau
pergerakan udara persatuan waktu. Arah angin dinyatakan
dalam satuan derajat dan kecepatan angin dinyatakan dalam
m/s, km/jam, mil/jam, knots hubungan antara masing-masing
satuan ini adalah:
Energi yang dimiliki angin dapat diperoleh dari
persamaan (Himran Syukri, 2006):
(1)

Gambar 2. Sensor DHT11

DHT11 memiliki 1 pin data, dimana melalui pin data
tersebut DHT11 dapat berkomunikasi dengan kontroller
(mikrokontroler atau Arduino) dengan metode serial (single
wire bi-directional). Data yang dikirimkan sensor DHT11 ke
kontroller sebanyak 40 bit data dimana 16 bit data awal
merupakan data biner kelembapan, 16 bit selanjutnya
merupakan data biner suhu, dan 8 bit data terakhir merupakan
parity bit. Dengan metode pengiriman data secara serial
sebanyak 40 bit data yang terdiri dari suhu dan kelembapan
dapat terbaca dengan menerjemahkan ke 40 bit data biner
yang dikirim oleh sensor DHT11 menjadi data desimal.

Dimana:
Pangin : Energi angin (watt)
ρ

: Kerapatan udata (Kg/m3)

A

: Area penangkapan angin (m3)

V

: Kecepatan angin (v3)

Persamaan di atas merupakan sebuah persamaan untuk
kecepatan angin yang ideal, dimana dianggap energi angin
dapat diekstrak seluruhnya menjadi energi listrik.
2.2 Anemometer

Gambar 1. Sensor Anemometer

Pada saat ada tiupan angin ataupun angin berhembus,
baling-baling yang terdapat pada anemometer akan bergerak

2.4 Zero Crossing Detector
Deteksi fasa adalah rangkaian yang digunakan untuk
mendekteksi apakah tegangan fasa berada pada posisi positif
atau negatif dilihat dari acuan netral dan berfungsi untuk
memulai melakukan pemicuan dan berapa besar sudut picu
yang akan disulutkan pada thyristor.
Zero crossing detector merupakan metode yang paling
umum dilakukan untuk mengukur frekuensi atau periode
sinyal periodik. Saat mengukur frekuensi dari suatu sinyal,
biasanya jumlah siklus sinyal referensi diukur selama satu atau
lebih periode waktu dari sinyal yang diukur. Mengukur
beberapa periode membantu mengurangi kesalahan yang
disebabkan oleh noisedari suatu gelombang fasa. Dengan
membuat interrupt pada sebrangan nol dari gelombang fasa.
Hasil yang didapat yaitu pengukuran akurat dengan
mengorbankan kecepatan pengukuran yang lambat.
Fungsi dari penggunaaan rangkaian zero crossing detector
(ZCD) adalah agar sistem bias mendeteksi zero point
sekaligus mengubah suatu sinyal sinusoda menjadi sinyal
kotak. Sinyal keluaran rangkaian zero crossing detector ini
akan dimasukkan ke mikrokontroller, oleh karena itu
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dibutuhkan juga komponen yang mampu memisahkan
tegangan 5 V dan tegangan 220 V.
2.5 Kontrol Logika Fuzzy
Logika Fuzzy merupakan salah satu cabang dari sistem
kontrol kecerdasan buatan (Artifical Inntelegent) yang
menerapkan sistem kemampuan manusia dalam berfikir
kedalam algoritma yang kemudian dijalankan oleh mesin.
Logika fuzzy merupakan pengembangan dari teori himpunan
fuzzy yang diprakarsai oleh Prof. Lotfi Zadeh dari Universitas
California USA, pada tahun 1965. Dalam paper tersebut
dipaparkan tentang ide dasar dari fuzzy set yaitu conclusion,
union, intersection, complement, relation, convexity.
Sedangkan pelopor aplikasi fuzzy set dalam bidang control
yang merupakan aplikasi pertama fuzzy set adalah Prof.
Ebrahim Mamdani. Sedangkan penerapan kontrol fuzzy pada
industry dipelori oleh para ahli dari Jepang, misalnya Prof.
Sugeno dari Tokyo Institude of Technology (Sudrajat, 2008).
Logika fuzzy berbeda dengan logika digital biasa, dimana
logika digital biasa hanya mengenal dua kejadian yaitu:
Ya_Tidak atau ON_OFF atau HIGH_LOW atau “1”_”0”.
Sedangkan Logika Fuzzy meniru cara berfikir manusia dengan
menggunakan konsep sifat kesamaran suatu nilai

III.

METODOLOGI

3.1 Spesifikasi Alat
Pada pembuatan wind tunnel dengan pengaturan
kecepatan angin yang terdapat beberapa spesifikasi alat, yaitu:
Bagian Fan
Diameter
: 512 mm x 512 mm
Bahan casis/ base
: Stainless Steel
Bagian Setting Chamber
Bagian Lingkaran
: 512 mm x 512 mm
Bagian Persegi
: 430 mm x 430 mm
Panjang
: 1000 mm
Bahan casis/ base
: Plat Besi tebal 1 mm
Bagian Test Section
Dimensi
: 430 x 430 x 1000 mm
Bahan casis/base
: Akrilik tebal 5 mm
Bagian Nozzle
Bagian Depan
: 430 mm x 430 mm
Bagian Belakang
: 600 mm x 600 mm
Panjang
: 1000 mm
Bahan casis/base
: Plat Besi tebal 1 mm
Bagian Penyearah Angin (Screen)
Bahan
: Plat Besi tebal 1 mm
Panjang
: 1000 mm
Keterangan: Terletak pada bagian Nozzle
Bagian Rangka Penyangga
Panjang
: 3500 mm
Tinggi
: 800 mm
Bahan
: Besi tebal 5 mm
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Spesifikasi Elektronik
1. Sensor
: Anemometer (Kecepatan Angin)
2. Processor : Arduino UNO dan Arduino NANO
3. Wind Speed Range : 0 m/s – 29.055 m/s
4. Actuator
: FAN AC
Jenis motor
: Induksi 1 phasa
Starting
: Starting Capasitor
Daya
: 1500 watt saat 50 Hz
Maks. Tegangan
: 220 V
5. Display
: LCD 20 x 4
6. Tombol
: UP, DOWN, dan OK
7. Tegangan kerja
: 220 VAC & Baterai 9 V
(Anemometer)
3.2 Prinsip Kerja
Kecepatan aliran angin pada wind tunnel dihasilkan dari
FAN AC 1500 Watt dengan pengaturan putaran fan
menggunakan sudut phasa. Kecepatan aliran angin dapat
diatur mulai 1 m/s sampai dengan 10 m/s. Dimana kecepatan
aliran angin wind tunnel dapat dimanfaatkan sebagai media
pengujian objek khususnya untuk pengujian wind turbine tipe
VAWT. Wind tunnel dilengkapi dengan anemometer yang
berfungsi untuk mengukur kecepatan ada didalam test section.
Hasil pembacaan sensor tersebut kemudian akan diolah oleh
Arduino UNO dan Arduino NANO, dimana hasil pembacaan
anemometer digunakan sebagai feedback kontrol logika fuzzy.
Kemudian hasil pengolahan data tersebut akan ditampilan
pada LCD 20 x 4 yaitu set point kecepatan angin, hasil
pembacaan sensor anemometer dan perhitungan daya. Selain
itu data akuisisi dari hasil pongolahan data akan ditampilkan
dalam bentuk tabel dan grafik menggunakan fasilitas Delphi.
Data yang akan di tampilkan dalam bentuk tabel yaitu tanggal
dan waktu melakukan pengamatan terhadap wind tunnel,
kecepatan angin (m/s), daya angin (watt), suhu dan
kelembaban udara di dalam wind tunnel. Kemudian dari tabel
data tersebut akan secara otomatis diplotkan dalam bentuk
grafik yaitu grafik hubungan antara kecepatan angin dan daya
angin. Selain itu grafik tersebut dapat disimpan dalam bentuk
gambar sehingga mempermudah dalam proses analisa data.
3.3 Blok Diagram Sistem
Berikut adalah blok dari sistem yang terdiri dari input,
proses, output, dan power supply dapat dilihat pada gambar.

Gambar 3. Blok Diagram Sistem

JURNAL ELKOLIND, JULI 2017, VOL.04, N0. 2
3.4 Flowchat Alat
Perancangan software pada pembuatan alat pengontrol
kecepatan angin didalam wind tunnel dapat dijelaskan pada
flowchat dibawah ini:
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3.

Bagian Test Section
Test section berfungsi sebagai tempat meletakkan
objek yang diamati (wind turbine tipe VAWT)

Gambar 7. Test Section Wind Tunnel

4.

Bagian Nozzle
Nozzle berfungsi sebagai sebagai corong tempat
masuknya angin dari luar ke test section.

Gambar 4. Flowchat Perancangan Software

3.5 Desain Mekanik
Wind tunnel terdiri dari beberapa bagian penyusunnya,
yaitu:
1. Bagian FAN
FAN AC berfungsi sebagai penghasil angin yang
kemudian kecepatan angin yang dihasilkan akan
dikontrol.

Gambar 8. Nozzle Wind Tunnel

5.

Bagian Screen
Screen berfungsi sebagai sebagai penyeragam aliran
angin yang akan masuk ke test section.

Gambar 5. FAN AC Wind Tunnel
Gambar 9. Screen Wind Tunnel

2.

Bagian Setting Chamber
Setting chamber merupakan penghubung antara FAN
dan test section, yang berfungsi untuk mengurangi
terjadinya getaran dan turbulensi aliran angin wind tunnel.

3.6 Desain Elektronik
Pada bagian desain elektronik terdiri dari pembuatan
rangkaian sensor anemometer dan kontrol phasa, sebagai
berikut:
5V
5V

Gambar 6. Setting Chamber Wind Tunnel

Gambar 10. Rangkaian Anemometer-Arduino UNO
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Dimana hasil pembacaan sensor berupa tegangan
minimum dan maksimum diterjemahkan kedalam bilangan
digital. Jumlah bilangan high “1” selama 2 detik (waktu
sampling) akan dihitung dan dikonversi menjadi nilai rpm.
Dari nilai rpm tersebut akan dikonversi menjadi nilai
kecepatan angin (m/s).
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Angin Negatif (AN), ∆error Angin Zero (AZ), dan ∆error
Angin Positif (AP).

5V

Gambar 14. Fungsi Output (putaran fan)

Gambar 11. Rangkaian Kontrol Phasa-Arduino NANO

Sedangkan Gambar 11 adalah rangkaian kontrol phasa
yang terhubung pada Arduino NANO. Rangkaian kontrol
phasa yang dilengkapi zero crossing detector berfungsi untuk
mendeteksi waktu start gelombang sinusoida yang besar
penundaan sinyalnya diatur untuk menggerakkan FAN AC.
3.7 Kontrol Logika Fuzzy
Kontrol Logika Fuzzy (KLF) pada sistem ini berfungsi
sebagai pengambil keputusan untuk mengatur seberapa
kencang putara fan sehingga menghasilkan kecepatan angin
sesuai dengan set point yang telah ditentukan. Proses
perancangan kontrol logika fuzzy pada sistem ini terdiri dari
dua keanggotaan input dan satu keanggotaan output. Gambar
10 dan gambar 11 merupakan dua keanggotaan input yaitu
keanggotaan error(E) dan keanggotaan ∆error(dE).

Fuzzy Rule Base ini terdiri dari pernyataan-pernyataan
logika fuzzy yang dibuat untuk pengontrolan kecepatan angin
pada wind tunnel. Proses penyusunan Fuzzy Rule Base akan
berpengaruh dengan nilai output putaran fan dan sangat
berpengaruh pada pengambilan keputusan yang akan
dilakukan oleh plant. Berdasarkan pada basisaturan fuzzy,
perancangan rule base menggunakan metode Weighted
Average, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
E
dE

AN
AZ
AP

eTA

eAK

eAS

eAB

eASB

eABB

eT

PZ
PZ
PK

PS
PS
PK

PB
PS
PK

PB
PS
PK

PBB
PB
PS

PBB
PBB
PB

PBB
PBB
PBB

Gambar 15. Rule Base Fuzzy

IV.

HASIL DAN ANALISA

4.1 Pengujian Anemometer
Pengujian anemometer
dilakukan dengan cara
membandingkan anemometer pada alat (wind tunnel)
dibandingkan dengan anemometer real yang difungsikan
sebagai alat ukur untuk kalibrasi.

Gambar 12. Fungsi Keanggotaan error(E)

Pada keanggotaan input yang pertama adalah keanggotaan
error(E) terdiri dari fungsi keanggotaan yaitu error Tanpa
Angin (TA), error Angin Kecil (AK), error Angin Sedang
(AS), error Angin Besar (AB), error Angin Sedikit Besar
(ASB), error Angin Besar Besar (ABB), dan error Tornado
(T).

Gambar 16. Output Sinyal dari Anemometer
Tabel 1. Kalibrasi Anemometer

No.

Gambar 13. Fungsi Keanggotaan ∆error(dE)

Sedangkan Gambar 13 merupakan input kedua fuzzy yaitu
keanggotaan ∆error(dE) memiliki fungsi keanggotaan ∆error

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anemometer
Real (m/s)
2
3
4
5
6.3
7

Anemometer
Alat (m/s)
2.09
3.025
4.18
5.07
6.27
7.16

Error %
4.5%
0.83%
4.5%
1.4%
0.47%
2.2%
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Dari hasil pengujian anemometer dengan cara
membandingkan hasil pembacaan anemometer real dan
anemometer yang digunakan pada alat dihasilkan error
maksimal sebesar 4.5 %.
4.2 Pengujian DHT11
Pengujian DHT11 atau sensor suhu dan kelembapan
berfungsi untuk mengetahui kemampuan sensor yang
digunakan pada alat. Selain itu pengujian juga bertujuan untuk
membandingkan kinerja sensor dengan sensor suhu dan
kelembapan real. Berikut hasil pengujiannya:

Gambar 19. Delay 2999 µs

Kalibrasi Kelembaban DHT11
70
60
50
1

2

3

4

5

Vangin(m/s)

6

7

8

9

10

Pembacaan Hygrometer
Pembacaan DHT11
Gambar 17. Grafik Kalibrasi Kelembaban DHT11

Gambar 20. Delay 6000 µs

Kalibrasi Suhu DHT11
30
25
20
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vangin(m/s)

Pembacaan Hygrometer
Pembacaan DHT11
Gambar 18. Grafik Kalibrasi Suhu DHT11

Dari hasil pengujian DHT11 dengan cara membandingkan
hasil pembacaan suhu dan kelembaban dari hygrometer dan
pembacaan suhu dan kelembaban DHT11 yang digunakan
pada alat dihasilkan error suhu maksimal sebesar 4.3 % dan
error kelembaban maksimal sebesar 1.8%.
4.3 Pengujian Rangkaian Kontrol Phase dan Zero Crossing
Detector
Pengujian rangkaian kontrol fasa berfungsi untuk melihat
pemulaan sinyal yang terpotong sesuai dengan program yang
telah dibuat, yaitu:

Dari hasil pengujian rangkaian kontrol fasa terlihat
pada gelombang pada ossiloscope bahwa semakin lama waktu
penundaan pemicuan sinyal, akan menghasilkan pemotongan
gelombang yang semakin besar, sebaliknya jika penundaan
pemicuan sinyal semakin singkat, akan menghasilkan
pemotongan gelombang yang semakin kecil. Dapat dilihat
pada Gambar 19 dengan delay pemicuan sinyal sebesar Delay
2999 µs, menghasilkan tegangan sebesar 216.2 V yang
mengakibatkan putaran fan semakin kencang. Sedangkan pada
Gambar 20 dengan delay pemicuan sinyal sebesar 6000 µs,
menghasilkan tegangan sebesar 147.7 yang mengakibatkan
putaran fan semakin lambat putarannya.
4.4 Pengujian Keseluruhan
Tabel 2. Pengujian Keseluruhan
No.

Kecepatan
Angin
(m/s)

Daya
Angin
(Watt)

Suhu
(ºC)

Kelembaban
(%)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.102
0.813
2.75
6.5
12.7
21.96
34.88
52.06
74.13
102

22
22
22
23
23
23
23
24
24
24

62
62
61
60
60
58
56
56
56
56
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Dari hasil pengujian alat secara keseluruhan dihasilkan
data yang ditampilkan pada tabel. Pada tabel di tampilkan data
berupa kecepatan angin, daya angin, suhu, dan kelembaban di
dalam wind tunnel. Saat set point kecepatan angin ditentukan
sebesar 3 m/s, ditunjukkan nilai kecepatan angin pada LCD
terbaca antara 2.85% hingga 3.2 m/s. Misalnya dari
pembacaan 2.85 % menghasilkan daya angin sebesar 2.62
Watt, suhu sebesar 22 ºC, dan kelembaban 61 %.
Kemudian diamati ketika set point kecepatan angin
ditentukan sebesar 7 m/s, ditunjukkan nilai kecepatan angin
pada LCD terbaca antara 6.88% hingga 7.06 m/s. Misalnya
dari pembacaan 6.92 % menghasilkan daya angin sebesar
33.63 Watt, suhu sebesar 23 ºC, dan kelembaban 56 %. Dari
beberapa pengamatan tersebut dapat di analisa bahwa semakin
besar kecepatan angin, maka menghasilkan suhu yang ada di
dalam wind tunnel semakin meningkat, kelembaban semakin
menurun dan dari peningkatan kecepatan ini juga
menghasilkan daya angin yang semakin besar, sesuai dengan
rumus dibawah ini:
0.5𝑥𝜌𝑎𝑛𝑔𝑖𝑛 𝑥 𝐴 𝑥𝑉

3

(2)

Dimana :
A
= Luas Penampang Test Section (m2)
[Luas penampang merupakan test section,yaitu 0.43 m x 0.43
m = 0.1849 m2 ]
ρangin
= Massa Jenis Udara (1.1 Kg/m3)
V
= Kecepatan Angin (m/s)

V.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Semakin lama waktu penundaan sinyal diberikan, maka
akan menghasilkan tegangan output semakin besar,
artinya kecepatan angin yang dihasilkan akan semakin
kencang. Sedangkan jika nilai penundaan sinyal
semakin singkat, maka tegangan output yang dihasilkan
akan semakin kecil yang berarti nilai kecepatan angin
lebih lambat.
2. Penundaan sinyal sebesar 6000µs tegangan yang
dihasilkan sebesar 147.7 volt yang mengasilkan
kecepatan angin pada fan sebesar 9.8 m/s.
3. Semakin besar kecepatan angin, maka menghasilkan
suhu yang ada di dalam wind tunnel semakin
meningkat, kelembaban semakin menurun dan dari
peningkatan kecepatan ini juga menghasilkan daya
angin yang semakin besar.
5.2 Saran
Perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan agar alat ini
dapat bekerja secara optimal. Ada beberapa saran untuk

memperbaiki maupun menyempurnakan alat ini, diantaranya
yaitu :
1. Penggunaan anemometer yang kurang responsive
sehingga memerlukan penggantian jenis anemometer,
yang berfungsi untuk mempercepat respon sistem
mencapai stabil.
2. Penggunaan mikrokontroler memerlukan penggantian
dengan kapasitas memori yang lebih besar dari pada
menggunakan Arduino UNO dan NANO.
3. Membangi keanggotaan fuzzy untuk setiap range
kecepatan angin, hal ini berfungsi untuk memperbaiki
respon kestabilan sistem.
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