
5 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Mutakhir 

Penelitian ini di peruntukan untuk tugas akhir dengan judul “Studi Analisis 

Pengaruh Sudu Turbin Pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikro 

Hidro”.Penelitian ini mengacu pada beberapa sumber dan tinjauan yang sudah ada 

dimana masing-masing penulis menggunakan metode dan simulasi yang berbeda 

sesuai dengan permasalahan yang akandibahas. Dari perbandingan tersebut akan 

terlihat perbedaan peneltian dengan yang dilakukan penulis. Berikut merupakan 

uraian singkat referensi tersebut: 

Penelitian ini berjudul ”Pengujian Sudu Lengkung Prototipe Turbin Air 

Terapung Pada Aliran Sungai”. Pada penelitian ini didapatkan daya yang 

dihasilkan oleh alternator (daya pengisian/pengecasan alternator ke baterai) 

prototipe turbin air terapung dengan menggunakan sudu lengkung adalah sebesar 

125,97. Efisiensi turbin yang diperoleh dengan menggunakan sudu lengkung adalah 

sebesar 57%. Putaran yang dihasilkan prototipe turbin air terapug dengan 

menggunakan sudut lengkung adalah sebesar 29 rpm pada turbin dan 1088 pada 

alternator. Efisiensi altenator yang diperoleh dengan menggunakan sudu lengkung 

adalah sebesar 3%. Arus listrik yang dihasilkan oleh turbin air terapung arus searah 

(DC) dan bisa diubah menjadi arus bolak-balik (AC) dengan menggunakan alat 

seperti inferter, transformator. Kecepatan aliran sungai yang dibutuhkan untuk 

menggerkan prototype turbin air terapung adalah sebesar 1,75 m/s. Bila 

dibandingkan dengan penggunaan sudu datar (dilakukan peneliti yang lain) 

diperoleh bahwa, efisiensi turbin dengan menggunakan sudu lengkung lebih besar. 

Penelitian ini berjudul ”Investigasi sudut nozzle dan sudut kelengkungan 

sudu turbin air untuk peningkatan efisiensi mikro hidro”. Berdasarkan hasil 

dari penelitian ini untuk mendapatkan efisiensi tertinggi dari turbin sudu segitiga 

dengan parameter masukan berupa ketinggian (H), kecepatan air (v), dan debit air 

(Q), maka besarnya efisiensi akan ditentukan dari komposisi parameter desain: 

RPM yang diinginkan, lebar turbin (W), diameter dalam dan luar turbin, serta 
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jumlah sudu (N). Luasan LAM1 adalah luasan yang terbentuk dari π/8 dikalikan 

dengan luas bangun dari dua kali r1 dan r2, ditambah r12, dikurang dengan tiga kali 

r22. Luasan LAM2 adalah luasan yang terbentuk dari selisih kuadrat r1 dan kuadrat 

r2 dikalikan π dibagi dengan jumlah sudu (N). Sedangakan volume air maksimal 

yang tertahan pada sudu turbin segitiga adalah sebesar 5,36 kali volume LAM3. 

Dimana volume LAM3 adalah jari-jari kuadrat lingkaran luar dikurangi jari-jari 

kuadrat lingkaran dalam dari turbin dikalikan π digabi dengan jumlah sudu (N).  

Efisiensi dari turbin bangki dengan parameter masukan berupa ketinggian 

(H), kecepatan air (v), dan debit air (Q), maka besarnya nilai efisiensi ditentukan 

oleh komposisi: sudut serang (α1), sudut kelengkungan sudu (β1), koefisien nozzle 

(Cn), koefisien rotor (Cr) dan blade jet velocity rasio (U1/V0). Metode LAM untuk 

turbin cros flow akan menghasilkan efisiensi lebih tinggi pada metode bangki, pada 

sudut serang (α1) >140 dengan blade jet velocity rasio (U1/V0) = 0,9. Sedangkan 

metode bangki akan menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dari metode LAM bila 

sudut serang (α1) <140, dengan blade jet velocity rasio (U1/V0) =0,5. Metode LAM 

dengan metode bangki akan menghasilkan efisiensi yang sama pada saat sudut 

serang (α1) = 140. Selama ini bangki justru memilih sudut serang (α1) 160 dalam 

desain komersial turbin cros flow, dengan alasan air dari jet nozzle bisa memasuki 

sudu turbin dengan mudah.  

 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1Gerak rotasi 

Gerak rotasi merupakan gerak melingkar suatu benda pada porosnya pada 

suatu lintasan melingkar. Bila sebuah benda mengalami gerak rotasi melalui 

porosnya, ternyata pada gerak ini akan berlaku persamaan gerak yang ekivalen 

dengan persamaan gerak linier. 

 Momen inersia pada gerak rotasi biasa dianalogikan dengan massa pada 

gerak translasi. Sedangkan gaya pada gerak translasi dapat dianalogikan dengan 

momen gaya pada gerak translasi. Jika gaya menyebabkan timbulnya percepatan 

pada gerak translasi maka momen gaya itulah yang menyebabkan timbulnya 

percepatan sudut pada gerak rotasi. Saat kita memutar sebuah roda atau membuka 
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daun pintu, saat itu kita sedang memberikan momen gaya pada benda-benda 

tersebut. (Walker, 2012) 

 Dengan mengalogikan gaya dengan momen gaya, massa dengan momen 

inersia, dan percepatan dengan kecepatan sudut, akan kita temukan hasil adaptasi 

dari Hukum II Newton dalam gerak rotasi sebagai berikut: 

τ= Iα (2.1) 

Keterangan:  

τ = Momen gaya (Nm) 

I = Momen inersia ( kgm2) 

α = Percepatan sudut ( rad / s2 ) 

 Untuk memudahkan pemahaman mengenai besaran-besaran pada gerak 

rotasi, kita biasa menganalogikannya dengan besaran-besaran pada gerak lurus. 

Contoh gambar 2.1 memperlihatkan benda tegar yang berotasi sekitar sumbu tetap 

atau sering disebut sumbu rotasi. Pada rotasi murni (gerak sudut), setiap titik pada 

benda berpindah melalui sudut yang sama selama interval waktu tertentu. Dalam 

translasi murni (gerak linier), setiap benda berpindah dalam sebuah garis lurus, dan 

setiap titik berpindah melalui jarak linier yang sama selama interval waktu tertentu. 

 
Gambar 2.1 Benda berotasi terhadap sumbu z 

(Sumber: Walker, 2012) 

 

 

2.2.2 Pengertian Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro 
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Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) adalah suatu pembangkit 

listrik berskala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, misalnya 

saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi 

terjunnya air (head) dan jumlah debit air maupun tekanan airnya. 

Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) merupakan pembangkit listrik 

tenaga air skala kecil dengan batasan kapasitas 5 kW – 1 MW per unit. Terdapat 

beberapa batasan daya lain untuk kategori mikro hidro selain yang dinyatakan oleh 

badan litbang ESDM, yaitu kapasitas maksimal 120 KW dan kurang dari 200 

KW(Damastuti,1997). Ada juga penggolongan lain yang memilah sistem 

pembangkit listrik tenaga air skala kecil menjadi 3, yaitu Mini hidro dengan 

kapasitas 100 KW (kilo watt) sampai dengan 1 MW (mega watt), Mikro hidro 

dengan kapasitas antara 1 – 100 KW, dan Piko hidro dengan kapasitas dari beberapa 

watt sampai dengan 1KW (kilo watt atau 1000 watt). (Nugroho, 2015) 

 Prinsip kerja PLTMH adalah memanfaatkan beda tinggi head dan jumlah 

debit air per detik yang ada pada aliran atau sungai. Air yang mengalir melalui 

intake diteruskan oleh saluran pembawa hingga penstock, yang kemudian akan 

memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Turbin air akan 

memutar generator dan menghasilkan energi listrik. (Damastuti, 1997) 

 

2.2.3 Bagian-bagian Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro 

2.2.3.1 Pipa pesat (penstock) 

Pipa pesat (penstock) digunakan untuk menyalurkan air dari atas ke bawah 

dan mengarahkan aliran air ke dalam turbin. Besarnya diameter pipa akan 

mempengaruhi besarnya volume air yang dapat dilewatkan. Makin besar volume 

air yang dilewatkan akan menambah daya dorong air kepada turbin. Dengan adanya 

pipa pesat (penstock) ini, memungkinkan penempatan mikro hidro pada daerah 

aman dari banjir saat dimusim hujan tiba. (Negara, 2009) 

2.2.3.2 Governoor 
 Untuk mengatur masuknya air dari pipa pesat (penstock) menuju turbin 

digunakan governor. Model governor dapat diklasifikasikan dalam beberapa 

bentuk, seperti hidrolik mekanik, elektro hidrolik dan mekanik governor. Pemilihan 
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governor hasus disesuaikan dengan besar kecilnya pipa pesat (penstock) yang 

dipasang. Pengaturan governor yang ada selama ini dilakukan secara manual oleh 

seorang operator. Pengaturan dilakukan dengan memutar keran yang ada di ujung 

pipa pesat (penstock). Dalam proposal penelitian ini sistem kontrol yang digunakan 

adalah servomotor governor seperti hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. 

(Weking,dkk 2015) 

2.2.3.3 Turbin Air 
Turbin digunakan untuk merubah energi air menjadi energi putar. Turbin 

yang dihubungkan dengan beberapa pully digunakan untuk memutar generator. 

Pemilihan jenis turbin yang sesuai untuk suatu pembangkit tenaga mikro hidro 

tergantung pada jatuh dan debit aliran yang tersedia serta kecepatan putaran 

generator. 

 Kecepatan turbin umumnya ditentukan oleh ketinggian air jatuh turbin 

tersebut. Bedasarkan tinggi jatuh (head) air maka turbin dapat diklasifikasikan 

menjadi head tinggi, head sedang, head rendah. Daya yang dihasilkan turbin 

dihitung dengan menggunakan persamaan di bawah ini: (Sinaga,2009) 

P = ηt γQH (2.2) 

Dimana: 

P  = Daya yang dihasilkan turbin (KW) 

ηt= Efisiensi turbin 

γ = Berat jenis air  

Q = kapasitas aliran (m3/ det) 

H = Beda ketinggian bersih (m)  

2.2.3.4 Generator 
Generator digunakan untuk merubah energi putar menjadi energi listrik. 

Dengan adanya medan magnet yang diputar pada rotor, akan menimbulkan medan 

magnet imbas pada sisi stator. Medan magnet yang terjadi pada sisi stator dengan 

pola-pola tertentu akan menghasilkan arus listrik. Semakin besar generator yang 

digunakan, semakin besar energi listrik yang dihasilkan. (Weking,dkk 2015) 
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2.2.4 Desain parameter sudu turbin 

2.2.4.1 Sudu turbin segitiga 

Model kincir dibuat dalam posisi berdiri, dan sudu yang ditempatkan di tepi 

lingkaran luar antara dua piringan roda. Air akan tertahan pada celah ruang diantara 

piringan dengan alas sudu. Air yang tertahan pada ruang ini karena adanya 

pengaruh gaya gravitasi terhadap massa air menyebabkan roda turbin berputar pada 

porosnya. Dalam penelitian ini jumlah sudu dirancang, 8 buah berbentuk segitiga 

yang melekat di tepi roda. Dalam menentukan jumlah sudu turbin, tetap 

dipertimbangkan jari-jari turbin bagian luar karena jarak antar sudu dihitung 

bedasarkan keliling lingkaran luar dibagi dengan jumlah sudu (N). (Jasa,2015) 

 
Gambar 2.2 Sudu turbin segitiga 

2.2.4.2 Sudu turbin sirip 

Turbin sudu sirip adalah turbin air yang memiliki sudu-sudu berbentuk sirip 

yang dipasang pada bagian tepi dari pinggirian roda. Air yang mengalir melalui 

pipa pesat (penstock) akan mengisi sudu-sudu yang menyebabkan turbin berputar 

searah jarum jam. (L.jasa,2015) 

 
Gambar 2.3 Sudu turbin sirip 

2.2.4.3 Sudu turbin setengah lingkaran 
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Turbin setengah lingkaran terdiri dari dua bagian utama yaitu nozzle dan 

runner. Nozzle merupakan bagian yang diam sedangkan runner yang bergerak. 

Runner dibuat dari duah buah piringan sejajar yang digabungkan oleh sederatan 

sudu melengkung di bagian tepi. Bentuk nozzle dalam penelitian ini adalah bulat 

untuk mengarahkan pancaran air kedalam sudu. Air akan mendorong sudu pada 

bagian tepi roda, mengalir di atas sudu, keluar meninggalkan sudu, melewati ruang 

kosong pada bagian dalam roda, selanjutnya memasuki sudu di sisi bagian dalam 

roda, dan akhirnya keluar meninggalkan roda. Oleh karena itu, sebuah pancaran air 

(jet) dalam roda pada dasarnya radial, diameter roda praktis tetap dari dampak 

jumlah air, dan luasan roda yang diinginkan dapat disesuaikan tergantung pada 

besarnya volume air. (Jasa,2015) 

 

 
Gambar 2.4 Sudu turbin  

setengah lingkaran 

 

2.2.5 Desain posisi dan arah sudut nozzle  

2.2.5.1 Arah sudut nozzle 

Panjang dari lengan nozzle harus lebih besar dari jari-jari roda sehingga 

nozzle selalu berada diluar dari lingkungan roda. Sudut α adalah sudut yang 

terbentuk antara lengan nozzle dengan nozzle. Besarnya α di buat antara 0°, 5o, 

10o, 15o, 20o, 25o, dan 30o, bedasarkan kedudukan dari lengan nozzle. Range sudut 

α < 90°, dengan arah ditunjukan pada sudu. 
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Gambar 2.5Arah sudut nozzle 

(Sumber: Weking, dkk 2015) 

 

2.2.6 Jenis – jenis Turbin Air 

Turbin air dapat dikelompokkan menjadi 2 tipe, yaitu: 

2.2.6.1 Turbin Reaksi 

Turbin reaksi adalah turbin yang memanfaatkan energi potensial untuk 

menghasilkan energi gerak. Sudu pada turbin reaksi mempunyai profil khusus yang 

menyebabkan terjadinya penurunan tekanan air selama melalui sudu. Perbedaan 

tekanan in memberikan gaya pada sudu sehingga runner  (bagian turbin yang 

berputar) dapat berputar. Turbin yang bekerja berdasarkan prinsip ini 

dikelompokkan sebagai turbin reaksi. Turbin yang termasuk dalam turbin reaksi, 

antara lain: turbin francis, turbin kaplan, dan turbin propeller. (Susatyo, 2003) 

2.2.6.2 Turbin Impuls 

Turbin impuls adala turbin yang memanfaatkan energi potensial air yang 

diubah menjadi energi kinetik dengan nozzle. Air yang keluar dari nozzle 

mempunyai kecepatan tinggi membentur sudu turbin. Setelah membentur sudu arah 

kecepatan aliran berubah sehingga terjadi perubahan momentum (impuls), 

akibatnya roda turbin akan berputar. Turbin impuls memiliki tekanan sama karena 

aliran air yang keluar dari nozzle tekanannya sama dengan tekanan atmosfir 

sekitarnya. Turbin yang termasuk dalam turbin impuls, antara lain: turbin pelton, 

turbin turgo, dan turbin michell-banki  (juga dikenal sebagai turbin cross flow atau 

ossberger). (Susatyo, 2003) 
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2.2.7 Kincir Air 

Kincir dapat didefinisikan sebagai peralatan mekanik berbentuk roda 

(wheel), dengan sudu (blades, bucket, atau vane) pada sekeliling tepinya yang 

diletakkan pada poros horizontal. Kincir air berarti kincir dengan media kerja air. 

Pada kincir air, air berpotensi pada tekanan atmosfer dan air mengalir melalui sudu 

– sudu, yang mengakibatkan kincir berputar pada putaran yang tertentu. Air 

mengalir dari permukaan atas (head race) ke permukaan bawah (tail race) melalui 

sudu – sudu tersebut. (Tan, 2010) 

Sampai sekarang, penggunaan kincir air masih banyak dipergunakan, karena 

murah serta mudah dalam pembuatan serta perawatannya. Teknologi yang 

sederhana pada kincir air sangat cocok dipergunakan di daerah pedesaan, asalkan 

daerah tersebut memiliki potensi sumber air yang cukup. Secara garis besar kincir 

air dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, tergantung dari prinsip atau cara 

air menggerakkan kincir. Ketiga kelompok tersebut, antara lain: 

1. Berdasarkan gaya berat dari air (gravity) 

2. Berdasarkan kombinasi dari gaya berat air dan dorongan (impuls) dari air. 

3. Berdasarkan murni dari dorongan (impuls) air. 

Ada tiga tipe kincir air dari bagaimana air tersebut dimanfaatkan, antar lain: 

1. Overshot wheel, dimana air dialirkan ke roda kincir melalui bagian atas roda 

kincir. 

2. Breast wheel, dimana air dialirkan ke roda kincir pada bagian tengah roda 

kincir, atau sejajar dengan poros kincir. 

3. Undershot wheel, dimana air dialirkan ke roda kincir melalui bagian bawah 

roda kincir. 

2.2.7.1 Overshot Wheel 

Overshot wheel adalah kincir air dimana posisi disalurkannya air ke roda 

bagian atas kincir. Pada kincir air model ini ketinggian air (H) harus lebih besar dari 

diameter roda. Kincir air jenis ini, perbedaan ketinggiannya antara 2,5 – 10 m dan 

debit air (Q) antara 0,1 – 0,2 m3/s per m lebar. 
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Air dari permukaan atas (head race), masuk ke sudu kincir melalui pintu air 

(sluice gate) yang dapat diatur tinggi rendahnya. Untuk mengatur putaran kincir air 

yang diinginkan, diatur dari besar kecilnya bukaan pintu air. Gaya berat air 

mendorong sudu bergerak kebagian bawah roda, sehingga air yang awalnya terisi 

pada sudu berangsur – angsur berkurang sampai kosong karena bentuk geometri 

sudu yang dirancang. Rancangan kincir yang baik akan menghasilkan kinerja baik, 

yaitu dengan mengatur bentuk sudu sehingga energi maksimum dari air dapat 

dimanfaatkan secara optimal. Kadang – kadang posisi kincir dipasang agak ke 

bawah, tujuannya agar percikan air juga dapat dimanfaatkan. Pada kondisi tersebut 

roda kincir digerakkan oleh kombinasi gaya berat air dan dorongan air. 

 
Gambar 2.6 Overshot Wheel 

(Sumber: Lie Jasa, 2015) 
 
 

2.2.7.2 Breast Wheel 

Breast wheel adalah kincir air dimana posisi disalurkannya air ke dalam 

roda sejajar dengan poros kincir (breast). Kincir air jenis ini perbedaan 

ketinggiannya antara 1,5 – 4 m dengan debit air (Q) antara 0,35 – 0,65 m3/s per m 

lebar. Seperti pada gambar 2.9, tampak ketinggian air (H) masuk ke roda sama 

dengan jari – jari kincir. Air dialirkan dari permukaan atas (head race) masuk ke 

sudu roda melalui sejumlah saluran, yang dibuka dan ditutup melalui mekanisme 

rack and pinion, tujuannya agar timbul kejutan pada aliran. Sudu bergerak ke bawah 

akibat adanya gaya berat dari air yang memutar roda kincir. 

Desain kincir air jenis breast wheel menempatkan sebagian dari roda kincir 

terendam atau berada dibawah permukaan air (tail race). Karena adanya gerakan 

kearah yang sama dari roda kincir dan aliran air permukaan ke bawah, maka 
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sewaktu air mengalir akan membantu memutar roda kincir. Karena itu dapat 

dikatakan roda kincir pada jenis ini digerakkan oleh kombinasi gaya berat air dan 

sebagian digerakkan karena adanya dorongan air. Ciri khas dari kincir air jenis ini 

adalah diameter roda kincir lebih besar dari beda ketinggian permukaan air yang 

ada. 

 
Gambar 2.7 Breast Wheel 
(Sumber: Lie Jasa, 2015) 

 
2.2.7.3 Undershot Wheel 

Undershot wheel adalah kincir air dimana posisi disalurkannya air ke dalam 

roda pada bagian bawah dari kincir. Seperti ditunjukkan pada gambar 2.8. Beda 

ketinggian permukaan air pada jenis kincir ini rendah. Perbedaan ketinggian dari 

kincir jenis ini antara 0,5 – 2,5 m dengan debit air (Q) antara 0,5 – 0,95 m3/s per m 

lebar. 

Roda kincir berputar hanya karena tumbukan air yang berbentuk percikan 

air pada sudu roda, berbentuk lurus searah radial. Head potensial dari air mula – 

mula diubah menjadi head kecepatan, sebelum air menumbuk sudu kincir. 

 

 
Gambar 2.8Undershot Wheel 

(Sumber: Lie Jasa, 2015) 
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2.2.8 Kritera Pemilihan Jenis Turbin 

Pemilihan jenis turbin dapat ditentukan berdasarkan kelebihan dan 

kekurangan dari jenis – jenis turbin itu sendiri, khususnya untuk suatu desain yang 

sangat spesifik. Pada tahap awal, pemilihan jenis turbin dapat diperhitungkan 

dengan mempertimbangkan parameter – parameter khusus yang mempengaruhi 

sistem operasi turbin, yaitu: (Sihombig, 2009) 

1. Faktor tinggi jatuhnya air efektif (net head) dan debit yang akan dimanfaatkan 

untuk operasi turbin. 

2. Faktor daya (power) yang diininkan berkaitan dengan head dan debit yang 

tesedia. 

3. Kecepatan (putaran) turbin yang akan ditransmisikan kegenerator. 

Ketiga faktor diatas seringkali diekspresikan sebagai “kecepatan spesifik: 

Ns”. 

Untuk kecepatan turbin dapat dihitung dengan menggunakan persamaan: 

𝑛𝑛 = �862
𝐷𝐷1
�√𝐻𝐻       (2.3) 

Dimana : 

n = kecepatan putaran turbin (rpm) 

D1= diameter turbin (m) 

H= tinggi jatuh air (m) 

 

Kecepatan spesifik (Ns), dapat didefinisikan dengan persamaan : 

𝑁𝑁𝑠𝑠 =  𝑛𝑛√𝑃𝑃
ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒5/4       (2.4) 

Dimana: 

𝑁𝑁𝑠𝑠= kecepatan spesifik 

𝑛𝑛 = kecepatan putaran turbin (rpm)  

𝑃𝑃= daya turbin (kW) 

ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒= tinggi jatuh air efektif (m) 
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Untuk menghitung lebar sudu dan diameter turbin dapat dilakukan dengan 

persamaan: 

 𝐿𝐿 =  144 𝑄𝑄 𝑛𝑛
862 𝐶𝐶 𝑘𝑘 𝐻𝐻�2𝑔𝑔

     (2.5) 

Dimana: 

L = lebar sudu turbin (m) 

Q= debit air atau laju aliran (m3/s) 

n = kecepatan putaran turbin (rpm) 

C= koefisien kecepatan nozel 

k = koefisien 

H= head netto (m) 

g = gaya gravitasi (m/s2) 

 

Untuk ketebalan semburan dan jumlah sudu turbin dapat didekati dengan 

perhitungan di bawah ini:        

𝑆𝑆𝑆𝑆 = 144 𝐴𝐴
𝐿𝐿

 

Dimana: 

So= ketebalan semburan (m) 

A= luas penampang pipa (m) 

L = lebar sudu (m) 

 

Untuk ketebalan sudu turbin dapat dilakukan dengan perhitungan: 

S1= k.D1 (2.7) 

Dimana: 

S1= ketebalan sudu turbin (m) 

k = koefisien 

D1= diameter turbin (m) 

 

 

 

 

(2.6) 
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Untuk jarak antar sudu dapat dilakukan dengan perhitungan: 

𝑡𝑡 = 𝑆𝑆1
sin𝛽𝛽1

       

Dimana:  

t = jarak antar sudu (m) 

S1= ketebalan sudu turbin (m) 

 

Untuk jumlah sudu turbin dapat dilakukan dengan perhitungan: 

𝑛𝑛 =
𝜋𝜋𝜋𝜋1
𝑡𝑡

 

Dimana: 

n = jumlah sudu 

D1= diameter turbin (m) 

t = jarak antar sudu (m) 

 

Perhitungan torsi dapat digunakan dengan rumus berikut: 

𝑇𝑇 =
𝑃𝑃

2𝜋𝜋 𝑛𝑛
60

 

Dimana: 

 T= Torsi (Nm) 

 P = Daya (w) 

 n =  Putaran (rpm) 

 

Untuk mengukur luasan Lam 1, luasan lam 2, luasan lam 3, dan volume luasan 

Lam3: 

Lam 1 = 𝜋𝜋
𝑁𝑁

 (2 r1 r2 + r1
2 – 3 r2

2) 

Dimana: 

r1 = Jari – jari lingkaran luar 

r2 = Jari – jari lingkaran dalam 

 N= Jumlah sudu  

 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 
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Lam 2 = 𝜋𝜋
𝑁𝑁

 ( r1
2 –  r2

2) 
Dimana:  

r1 = Jari – jari lingkaran luar 

r2 = Jari – jari lingkaran dalam 

N = Jumlah sudu  

 
Lam 3 = X { 𝜋𝜋

𝑁𝑁
  (r1

2–  r2
2) } 

Dimana: 
r1 = Jari – jari lingkaran luar 

r2 = Jari – jari lingkaran dalam 

N = Jumlah sudu  

X = Luasan total pada masing – masing sudu  

 
Volume Lam 3 = X. W { 𝜋𝜋

𝑁𝑁
  (r1

2–  r2
2) } 

Dimana: 
r1 = Jari – jari lingkaran luar 

r2 = Jari – jari lingkaran dalam 

N = Jumlah sudu  

X = Luasan total pada masing – masing sudu  

W = Lebar pada turbin  

 

(2.13) 

(2.14) 
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