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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terkait 

Penelitian tugas akhir ini dilakukan studi literatur yang didapat bersumber dari 

penelitian terdahulu tentang generator terutama generator permanent magnet. Pencarian 

teori serta referensi yang relevan dengan kasus dan permasalahan yang akan diselesaikan 

didapat dari jurnal, paper, buku dan sumber lainnya yang berhubungan dengan generator 

permanent magnet dan yang segala hal yang mendukung dalam  penelitian. 

Penelitian dengan judul “Pengembangan Generator Mini dengan menggunakan 

Magnet Permanen” [5] menjelaskan bahwa generator dengan mengunakan magnet 

permanent sangat efisien untuk digunakan keperluan kincir angin/air karena mampu 

bekerja baik pada kecepatan putar rendah. Selain itu, kemudahan dalam pembuatan dan 

juga scale up generator ini sangat memudahkan kita dalam mendesain suatu generator 

dengan kapasitas daya tertentu, tegangan tertentu dan juga kecepatan kerja tertentu hanya 

dengan merubah-rubah parameter seperti kekuatan fluks magnet, jumlah lilitan dan 

kumparan, jumlah magnet serta ukuran diameter kawat. Penelitian ini mencoba menguji 

dengan mesin bubut sebagai penggerak dengan menguji 7 bauh magnet, 12 buah magnet 

dan sebuah kumparan yang terdiri dari 200,4000, dan 700 lilitan. Beban yang digunakan 

adalah lampu mobil 50 watt dengan hasil yang diperoleh berdasarkan kobinasi dari 

rangkaian uji. 

Penelitian dengan judul “ Generator Listrik 100 Watt Putaran Rendah untuk 

Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Angin Mikro : Disain, Perancangan dan Pembuatan 

“[6] yang bertujuan merancang generator 100 Watt pada putaran rendah 300 Rpm untuk 

aplikasi potensi air dan angin di Indonesia yang lebih banyak mempunyai skala kecil 

dibandingkan skala besar. Penelitian tersebut dilakukan dalam beberapa tahap selama 4 

semester. Pada tahap pertama peneliti memperoleh data lengkap dari generator, 

mendapatkan desain stator, rotor, dan mendapatkan desain celah udara dan perhtunganya. 

Tahap selanjutnya dilakukan pengujian terhadap generator yang sudah dirancang untuk 

mengetahui kelemahan dan kekurangan generator dalam keadaan tanpa beban dan 

berbeban penuh. Generator diuji dengan pembebanan 0.4, 0.5, dan 0.6 ohm  dan 

menghasilkan arus sebesar 2 amper dan tegangan 12 volt. Pada penelitian ini generator 

hanya menghasilkan daya sebesar 25 watt dari target yang diinginkan 100 watt dan putaran 



II-2 

 

rotor sebesar 180 rpm. Peneliti ini menyarankan untuk memperbesar daya keluaran 

generator maka harus dilakukan desain ulang terhadap tahanan kumparan stator (jumlah 

lilitan kumparan stator) dan jumlah putaran rotor menjadi 300 rpm.  

Penelitian yang berjudul “ Perancangan Mini Generator Turbin Angin 200 W untuk 

Energi Angin kecepatan Rendah “[7], penelitian ini bertujuan untuk merancang generator 

mini dengan daya keluaran 200 watt guna memanfaatkan potensi energi angin di Indonesia 

yang tergolong rendah. Penelitian ini merancang generator listrik magnet permanen fluks 

radial. Tahapan awal yang dilakukan adalah melakukan perhitungan terhadap generator 

yaitu meliputi perhitungan jumlah kutup (p) dan jumlah kumparan (Ns). untuk 

menghasilkan frekuensi tegangan 50 Hz maka jumlah kutup yang diperlukan adalah 12 

kutup dan jumlah kumparan stator adalah 18 buah kumparan. Perancangan generator ini 

menggunakan magnet permanen neodymium N50 dan memilih ukuran kawat 0.75 mm
2
 

dengan KHA sampai 12 A. langkah selanjutnya peneliti melakukan perancangan mekanik 

yang meliputi pendesainan rotor dan stator. Bagian rotor dirancang dengan dimensi dari 

diameter luar rotor adalah 100 mm dan jarak antar kutup magnet sebesar 30
o
 dengan 

material penyusunnya adalah kayu. Bagian stator dengan material acrylic berupa 

konfigurasi dari pitch tempat lilitan kumparan diletakan. Jumlah picth sebanyak 18 buah  

untuk tiga fase. Dimensi generator dengan panjang 110 mm, lebar 226.08 mm, dan tinggi 

226.08 mm. pada penelitian ini, pengujian generator dilakukan dengan mensimulasikan 

kecepatan angin menngunakan motor AC satu fase yang dikendalikan kecepatannya. 

Putarannya divariasikan mulai dari 100 rpm sampai 700 rpm. Generator diuji tampa beban 

guna mengukur nilai tgangan antar saluran, tegangan saluran ke netral, rugi-rugi tanpa 

beban dan frekuensi tegangannya. Sedangkan pengujian berbeban dilakukan dengan 

menambahkan beban berupa lampu pijar dengan daya 150 W. Hasil pengujian pada 

kecepatan 500 rpm menhasilkan daya sebesar 154.57 watt, sedangkan target yang ingin 

dicapai adalah sebesar 200 watt. 

Di UIN SUSKA juga pernah melakukan penelitian tentang Generator magnet 

permanen, Penelitian ini berjudul “ Rancang Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Air 

Berdasarkan Aliran Air Sungai (River Hydrokinetic) “[8]. Dalam penelitian tersebut 

awalnya perancangan untuk sistem pembangkit menggunakan motor ac buatan pabrik 

dengan daya 180 watt dan memiliki jumlah putaran 1450 rpm, namun dalam perjalan 

penelitian tegangan yang dihasilkan oleh generator tersebut tidak sesuai dengan yang 

diharapkan yaitu berkisar antara 10 sampai 50 volt sedangkan keluaran yang dihasilkan 
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hanya mencapai 0,4 sampai dengan 1 volt. Karena hasil keluaran dari generator pabrikan 

kecil, akhirnya peneliti tersebut memutuskan untuk membuat generator magnet permanen 

yang cocok untuk sistem pembangkit yang dibuat. Generator yang dibuat dengan diameter 

stator 25 cm, rotor 15 cm, jumlah kumparan 12 buah dengan setiap kumparan terdiri dari 

100 lilitan dan jumlah magnet 12 buah hanya menghasilkan daya sebesar 0,18 – 0,24 watt. 

Daya seperti itu tentu belum dapat dipakai dirumah tangga karena hanya mampu 

menghidupkan led saja[5].  

Penelitian tentang generator permanen magnet di UIN SUSKA di rancang kembali 

untuk digunakan dalam pembangkit listrik Stirling Engine dengan judul “ Rancang Bangun 

Pembangkit Listrik Stirling Engine Generator Magnet Permanen “[6]. Kali ini generator 

dirancang dengan jumlah magnet 12 buah dan jumlah kumparan 16 buah dengan jumlah 

lilitan 120 per kumparannya. Generator ini menghasilkan tegangan maksimum sebesar 

0.077 volt, arus yang dihasilkan 0.465 mA dan daya sebesar 2.019 watt. 

Penelitian dengan judul “Design of Axial-Flux Permanent-Magnet Low-Speed 

Machine and Performance Comparison Between Radial-Flux and Axial-Flux 

Machine”[10] menunjukan hasil bahwa mesin magnet fluks aksial dengan konfigurasi satu 

rotor dua stator umumnya memiliki efisiensi lemah dari mesin magnet permanen fluks 

radial jika untuk semua desain dalam beban listrik, air-gap, kerapatan fluks dan kepadatan 

arus yang telah diterapkan. Di sisi lain, mesin fluks axial yang bisanaya lebih kecil dalam 

volume, terutama bila dibandingkan dengan mesin fluks radial dimana rasio panjang ( 

panjang aksial stator tumpukan vs celah udara diameter) adalah dibawah 0.5. perbandingan 

hasil juga menunjukan bahwa mesin fluks radial dengan rendahnya jumlah kutup, p <4, 

mengungguli mesin fluks axial.  

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat kekurangan dan kelebihannya tersendiri. 

Pada penelitian sebelumnya masih banyak hal-hal yang bisa dikembangkan, seperti daya 

keluaran yang kecil. Sesuai dengan saran peneliti untuk memperbesar daya keluaran perlu 

ditambahkan jumlah lilitan, mengganti jenis material, dan mengubah ukuran geometri. 

Pada penelitian yang disajikan diatas, para peneliti merancangang generator secara 

langsung dan menggunakan jangka waktu pengerjaan yang lama. Hal ini menyebabkan 

generator yang dirancang sulit dimodifikasi. Oleh karena itu pada penelitian ini akan 

dirancang sebuah generator magnet permanen menggunakan bantuan software Magnet 

Infolytica dan Solidworks. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Definisi Generator 

Generator listrik adalah sebuah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber 

energi mekanik, biasanya menggunakan induksi elektromagnetik. Proses ini dikenal 

sebagai pembangkit listrik. Generator mendorong muatan listrik untuk bergerak melalui 

sebuah sirkuit listrik eksternal, tapi generator tidak menciptakan listrik yang sudah ada di 

dalam kabel lilitannya[12].  

Generator sinkron (disebut juga alternator) merupkan mesin konversi energi terbesar. 

Lebih dari 90% energi listrik di dunia dihasilkan oleh alternator. Generator singkron 

bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang terdiri dari stator dan rotor. 

Energi mekanis diperoleh dari penggerak mula yang memutar rotor, sedangkan energi 

listrik diperoleh dari proses induksi elektromagnetik yang terjadi pada kumparan-

kumparan stator[13]. 

 

2.2.2 Prinsip Kerja Generator Sinkron 

Jika sebuah kumparan diputar pada kecepatan konstan pada medan magnet 

homogeny, maka akan terinduksi tegangan sinusoidal pada kumparan tersebut. Medan 

magnet bisa dihasilkan oleh kumparan yang dialiri arus DC atau oleh magnet tetap. Pada 

mesin tipe ini medan magnet diletakan pada stator (disebut generator kutub eksternal pole 

generator) yang mana energy listrik dibangkitkan pada kumparan rotor. Hal ini dapat 

menimbulkan kerusakan pada slip ring dan karbon sikat, sehingga menimbulkan 

permasalahan pada pembangkitan daya tinggi. Untuk mengatasi permasalahan ini, 

digunakan tipe generator dengan kutup internal, yang mana medan magnet dibangkitkan 

oleh kutup roto dan tegangan AC dibangkitkan pada rangkaian stator. Tegangan yang 

dihasilkan akan sinusoidal jika rapat fluks magnet pada celah udara terdistribusi sinusoidal 

dan rotor diputar pada kecepatan konstan. Tegangan AC tiga fasa dibangkitkan pada mesin 

sinkron kutup internal pada tiga kumparan stator yang diset sedemikian rupa sehingga 

membentuk beda fasa dengan sudut 120
o
. Bentuk gambaran sederhana hubungan 

kumparan 3-fasa dengan tegangan yang dibangkitkan diperlihatkan pada gambar dibawah 

ini. 

Pada rotor kutup sepatu, fluks terdistribusi sinusoidal didapatkan dengan mendesain 

bentuk sepatu kutub. Sedangkan pada rotor silinder, kumparan rotor disusun secara khusu 
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untuk mendapatkan fluks terdistribusi secara sinusoidal. Untuk tipe generator dengan 

kutup internal (internal pole generator), suplai DC yang dihubungkan ke kumparan rotor 

melalui slip ring dan sikat untuk menghasilkan medan magnet merupakan eksitasi daya 

rendah. Jika rotor menggunakan magnet permanen, maka tidak slip ring dan sikat karbon 

tidak begitu diperlukan. 

 

Gambar 2.1 Gambaran sederhana kumparan 3-fasa dan tegangan yang 

dibangkitkan[14] 

 

Besarnya tegangan induksi yang dibangkitkan pada stator diturunkan dari Hukum 

Faraday yang menyatakan gaya gerak listrik induksi. 
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Keterangan : 

e  = Tegangan induksi (Volt) 

N  = Banyaknya lilitan 

  = Fluks magnet (Weber) 

 

Tanda (-) merupakan hasil dari hukum Lenz yang menyatakan bahwa arah polaritas 

dari tegangan/arus yang terinduksi pada kumparan akan menghasilkan arah fluks yang 
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berlawanan dengan arah fluks yang menginduksikan tegangan tersebut. Sedangkan   

merupakan hasil perkalian dari banyaknya lilitan dengan besar fluks yang ditangkap tiap 

lilitan untuk suatu saat. 

Penempatan kumparan pada stator menentukan tegangan keluaran dari generator. 

Tiap pasang kumparan pada stator akan memiliki sudut phasa tertentu sehingga jika kita 

menempatkan satu pasang kumparan saja, kita akan mendapatkan tegangan keluaran 

dengan satu fasa saja. Namun jika menempatkan tiga pasang kumparan pada stator dengan 

beda sudut 120°, maka akan diperoleh tegangan keluaran dengan phasa yang berbeda 120°  

juga. 
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)sin( tEe ma         (2.3) 

Saat sudut t   berubah mulai dari 0° sampai 360° akan diperoleh perubahan 

besar tegangan terinduksi pada kumparan fasa (a) untuk setiap saat dalam satu putaran 

dalam bentuk satu siklus gelombang sinusoida, seperti pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Perubahan besar tegangan induksi pada fasa (a) dalam 1 putaran penuh[15]. 

 

Posisi kumparan fasa (b) dan fasa (c) tertinggal terhadap kumparan fasa (a) (jika 

dipandang dari arah putaran rotor) dengan ketertinggalan masing-masing sebesar 120° dan 

240°. Sehingga persamaan tegangan induksi pada fasa (b) dan fasa (c) adalah : 

)120sin(  tEe mb         (2.4) 

 

)240sin(  tEe mc        (2.5) 
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2.2.3 Kaidah Tangan Kanan Flaming 

Kaidah atau aturan tangan kanan Fleming pertama kali dikemukakan oleh 

fisikawan asal inggris yang bernama John Amborse Fleming. Kaidah tangan kanan fleming 

merupakan sebuah kaidah untuk menentukan kecepatan sudut (ω), tegangan yang 

dihasilkan (e) serta untuk menentukan arah medan magnet (B)[17]. 

 

Gambar 2.3 Kaidah Tangan Kanan Fleming[17]. 

Kaidah tangan kanan fleming berbunyi jika suatu batang konduktor bergerak 

dengan kecepatan yang tegak lurus terhadap konduktor dan medan maka akan 

menghasilkan tegangan pada batang konduktor : 

 

                          ( 2.6 ) 

 

Keterangan : 

E = tegangan ( V ) 

B = medan magnet ( T ) 

L = Panjang konduktor ( m ) 

V = kecepatan liner ( m/s ) 

Jika digunakan untuk mencari konstanta Back EMF (    ataupun kecepatan sudut (ω) 

maka dirumuskan sebagai berikut : 

                ( 2.7 ) 

Atau          

                    ( 2.8 ) 
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2.2.4 Kecepatan Generator Singkron 

Ketika rotor berputar, medan magnet yang dihasilkan juga berputar dengan 

kecepatan yang sama. Karena medan magnet putar tersebut diinduksikan pada kumparan 

jangkar (stator), maka pada stator muncul tegangan induksi 3 fasa dengan frekuensi 

elektrik yang sama (sinkron). Frekuensi elektris yang dihasilkan generator sinkron adalah 

sinkron dengan kecepatan putar generator. Hubungan antara kecepatan putar medan 

magnet pada mesin dengan frekuensi elektrik pada stator adalah : 

120

.pn
f 

       (2.9) 

Keterangan :  

f  = frekuensi yang dibangkitkan (Hz) 

n  = kecepatan putar generator (rpm) 

p  = jumlah kutub magnet 

 

Oleh karena rotor berputar pada kecepatan yang sama dengan medan magnet maka 

persamaan di atas juga dapat digunakan untuk mencari hubungan antara kecepatan putar 

rotor dengan frekuensi listrik yang dihasilkan. Agar daya listrik dibangkitkan tetap pada 

frekuensi 50 Hz atau 60 Hz, maka generator harus berputar pada kecepatan tetap dengan 

jumlah kutub mesin yang telah ditentukan. Sebagai contoh untuk membangkitkan 

frekuensi 60 Hz pada mesin 8 kutub, maka rotor harus berputar pada 900 rpm. 

 

2.2.5 Generator Singkron Magnet Permanent 

Generator singkron magnet permanent adalah generator yang menggunakan magnet 

permanen untuk menghasilkan medan magnet celah udara dari pada menggunakan 

electromagnet. Motor ini memiliki keunggulan yang signifikat, menarik minat para peneliti 

dan biasanya digunakan dalam aplikasi turbin angin. 

Generator sinkron magnet permanen merupakan mesin listrik berputar dengan 3-fase 

stator klasik yang seperti generator induksi pada umumnya. Rotornya mempunyai magnet 

permanen yang terpasang pada permukaan. Dalam hal ini, Generator sinkron magnet 

permanen hamper sama dengan motor induksi, dimana medan magnet celah udara yang 

dihasilkan oleh magnet permanen, sehingga medan magnet pada rotor konstan. 
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2.2.6 Konstruksi Generator Sinkron Magnet Permanen 

Secara umum ada dua komponen utama penyusun generator sinkron yaitu stator 

dan rotor. Stator merupakan bagian dari generator yang diam, tempat dimana tegangan 

induksi dibangkitkan. Sedangkan rotor merupakan bagian dari generator yang bergerak. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.3. 

 

 

Gambar 2.4 Generator sinkron magnet permanen[16] 

1. Stator 

Stator merupakan bagian generator yang diam dan berfungsi sebagai tempat untuk 

menerima induksi fluks magnet dari magnet permanen yang melekat pada rotor. Stator 

juga sebagai tempat untuk menghasilkan arus listrik yang menuju ke beban. Stator 

berbentuk sebuah rangka silinder yang memiliki lilitan kawat konduktor yang banyak. 

Stator terbuat dari bahan Feromagnetik yang berbentuk laminasi untuk mengurangi rugi 

arus edy.  

 

Gambar 2.5 Stator pada generator sinkron magnet permanen[16]. 
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Pada stator terdapat beberapa bagian, yaitu : 

a. Rangka Stator 

Rangka stator merupakan rangka luar dan berfungsi untuk menyokong struktur stator 

dan mempunyai kaki-kaki yang dipasang pada bagian fondasi. Rangka stator ini dibuat 

kokoh untuk mengatasi perubahan beban secara tiba-tiba atau hubung singkat tiga 

fasa. 

b. Inti Stator 

Inti stator terbuat dari segmen-segmen dimana tiap segmen tersebut terdiri dari 

laminasi lembaran plat baja silikon yang memiliki sifat kemagnetan sangat baik. Inti 

stator dibuat berlaminasi untuk mengurangi rugi arus edy  dan juga rugi histerisis. 

c. Slot 

Slot merupakan tempat untuk meletakkan kumparan stator yang dibentuk dengan 

sistem berbuku-buku. 

d. Kumparan stator 

Kumparan stator merupakan tempat terbentuknya tegangan induksi pada generator dan 

didesain untuk menghasilkan kutub-kutub elektromagnetik stator yang sinkron dengan 

kutub magnet rotor. Kumparan stator ditempatkan melingkari gigi-gigi stator. Adapun 

konfigurasi kumparan stator dapat berupa kumparan terkonsentrasi dan kumparan 

terdistribusi. Kumparan terkonsentrasi memiliki keuntungan pada amplitudo tegangan 

induksi yang lebih tinggi dari kumparan terdistribusi. Menggunakan tembaga yang 

lebih sedikit karena belitan akhir lebih pendek, dan juga lebih mudah untuk 

diproduksi. Sedangkan kerugian dari kumparan terkonsentrasi adalah meningkatnya 

komponen harmonisa dalam fluks celah udara, sehingga menyebabkan kenaikan rugi 

arus edy pada inti stator. 

 

2. Rotor 

Rotor merupakan bagian yang ikut berputar pada generator, karena terdapat poros 

yang terhubung langusng dengan rotor. Pada generator sinkron magnet permanen, rotor 

juga merupakan tempat untuk diletakkannya magnet permanen sebagai penghasil fluks 

magnet yang menuju stator. Ada beberapa cara untuk meletakkan magnet permanen pada 

rotor, yaitu dengan cara meletakkan magnet permaenen pada permukaan rotor (Surface 
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Mounted Permanent Magnet) atau dengan meletkkan magnet permaenen didalam inti rotor 

(Interior Permanent Magnet).  

 

a. Surface Mounted PM               b. Interior Permanent Magnet 

Gambar 2.6 Magnet permanen pada rotor[17]. 

 

3. Magnet Permnanen 

Sebagai penghasil medan magnet utama, medan magnet pada rotor merupakan 

medan magnet permanent yang kuat. Magnet permanen tidak memiliki kumparan penguat 

dan tidak menghasilkan disipasi daya elektrik (hilangnya daya elektrik). Magnet permanen 

dapat digambarkan oleh kurva histerisis. Dari bentuk kurva histerisis dapat dibedakan 

antara soft magnetic dan hard magnetic. Soft magnetic memiliki nilai koersivitas dan 

remanen yang kecil sehingga bentuk kurva histerisisnya akan menyempit. Sedangkan 

untuk hard magnetic memiliki bentuk nilai koersivitas dan remanen yang besar sehingga 

bentuk kurva histerisisnya akan melebar. 

 

Gambar 2.7  Kurva histerisis magnetik[16]. 
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Magnet permanen merupakan material feromagnetik yang memiliki histeresis loop 

yang lebar. Histeresis loop yang lebar menunjukkan sedikitnya pengaruh induksi dari luar 

terhadap magnet tersebut.  

Bahan awal manget yang diproduksi adalah baja. Magnet yang terbuat dari baja 

mudah dimagnetisasi, tetapi bahan tersebut dapat menyimpan energi yang rendah sehingga 

mudah didemagnetisasi. Sehingga dikembangkanlah material lain agar mampu menyimpan 

energi yang lebih besar untuk menghasilkan peralatan yang lebih baik. Ada tiga jenis 

pembagian magnet permanen yang digunakan untuk mesin elektrik, diantaranya yaitu:  

a. Magnet Alnico 

Magnet jenis ini memiliki kerapatan fluks yang tinggi dengan gaya koersif yang rendah. 

Ketika koersifitasnya rendah dan dua kutub magnet saling berlawanan berada pada jarak 

dekat, maka kutub-kutub tersebut dapat saling melemahkan. 

b. Magnet Ferit atau Magnet Keramik 

Tidak seperti magnet Alnico, magnet Ferit memiliki kerapatan fluks yang rendah namun 

memiliki gaya koersif yang tinggi. Magnet Ferit banyak digunakan karena memiliki 

biaya produksi yang rendah. 

c. Magnet Rare-Earth 

Terdapat dua tipe dari magnet langka yang masih ada di bumi, yaitu magnet SmCo 

(Samarium-Cobalt), dan magnet NdFeB (Neodymium-Iron-Boron). Penggunaan magnet 

NdFeB magnet dapat memberikan power density yang tinggi dalam volume material 

yang kecil sehingga mampu menghasilkan mesin berkualitas terbaik dengan sedikit 

rugi-rugi daya dengan material yang lebih ringan.  

Berdasarkan pada kurva karkateristik dibawah, NdFeB menjadi bahan yang paling 

baik dari bahan-bahan magnet permanen lainnya. NdFeB mempunya densitas fluks yang 

lebih besar dibandingkan bahan feromagnetik yang lain. Selain itu, harga dari NdFeB saat 

ini menjadi lebih terjangkau. Itulah sebabnya magnet permaenen jenis NdFeB lebih banyak 

digunakan dari pada magnet permaenn yang lainnya. 

Generator dengan magnet permanen memiliki tingkat efisiensi yang lebih baik 

dibandingkan dengan generator dengan sistem eksitasi sumber DC, karena tidak ada rugi-

rugi eksitasi yang dihasilkan sehingga banyak digunakan terutama untuk turbin angin. 

Bentuknya yang lebih sederhana membuat generator magnet permanen menjadi lebih rapi, 

ringan, dan tersusun padat. Akan tetapi, generator magnet permanen tidak dapat diatur 

seberapa besar eksitasi yang diberikan kepada generator, karena fluks magnetik yang 
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dihasilkan magnet ini tetap sehingga arus eksitasi yang dihasilkan pun tidak dapat diubah 

sesuai kebutuhan. 

 

Gambar 2.8 Kurva karakteristik bahan magnet permanen pada suhu 20°C [17]. 

 

Dengan menggunakan magnet permanen sebagai penghasil medan magnet utama, 

generator ini tidak membutuhkan lagi adanya pencatuan arus DC sehingga biaya dan 

tenaga untuk merawat serta mengganti komponen-komponen pencatuan tersebut dapat 

dihilangkan. 

 

2.2.7 Prinsip Kerja Generator Singkron Magnet Permanen 

Prinsip kerja generator singkron magnet permanen hamper sama dengan generator 

singkron biasa. Perbedaannya terletak pada sumber medan magnet yang dihasilkan pada 

rotor. Pada generator sinkron biasa medan magnet pada rotor dihasilkan oleh arus yang 

mengalir pada kumparan rotor akibat kumparan rotor tersebut diberi tegangan DC. Pada 

generator magnet permanen, medan magnet pada rotor dihasilkan oleh magnet permanen. 

 Apabila tegangan 3 phasa diberi pada kumparan stator maka pada stator akan 

mengalir arus 3 phasa. Arus 3 phasa ini akan menghasilkan medan magnet. Adanya medan 

magnet putar pada stator dan medan magnet putar pada rotor mengakibatkan kedua medan 

magnet ini saling tarik menarik. Karena medan magnet stator berputar maka medan magnet 

rotor mengakui putaran ini sehingga mengakibatkan rotor berputar mengikuti putaran 

medan magnet stator. 
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2.2.8 Jenis-jenis Generator Sinkron Magnet Permanen 

Berdasarkan arah aliran fluks yang dihasilkan oleh magnet permanen yang terletak 

pada rotor maka generator permanen magnet dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu 

generator sinkron dengan medan radial dan generator sinkron dengan medan aksial. Pada 

generator jenis medan radial arah fluks yang dihasilkan magnet permanen pada rotor 

sepanjang jari-jari mesin. Sedangkan jenis aksial arah fluks yang dihasilkan rotor parallel 

dengan sumbu/poros rotor. Pada aplikasinya secara umum sinkron jenis radial lebih banyak 

digunakan dibandingkan dengan generator sinkron jenis aksial. 

 

 

Gambar 2.9 Tipe generator magnet permanen (a) Mesin AFPM dan (b) RFPM 

 

 

Gambar 2.10 Topologi dari medan (a) fluks radial (b) fluks aksial 
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2.2.9 Perhitungan Matematis Desain Generator 

Rumus matematis desain generator merupakan rumus dasar untuk menentukan nilai 

dari beberapa parameter generator sinkron magnet permanen yang akan didesain. Adapun 

berikut ini symbol dan defenisi untuk melakukan pendesainan generator yaitu : 

iD
 = diameter luar magnet   (mm) 

aD
 = diameter dalam magnet/ diamter luar rotor   (mm) 

bD
 = diameter luar stator   (mm) 

cD
 = diameter dalam stator   (mm) 

eD
 = diameter dalam lubang slot   (mm) 

mL
 = tebal magnet    (mm) 

hL
 = panjang magnet  (mm) 

aL
 = tebal inti stator/rotor  (mm) 

tgL
 = jarak antar slot (mm) 

tL
 = tinggi teeth    (mm) 

wL
 = Lebar teeth  (mm) 

g
 = celah udara   (mm) 

p  = jumlah pole    

sQ
 = jumlah slot       

cQ
 = jumlah coil 

 Berdasarkan Modul Pembelajaran Perancangan Motor Toshiba, terdapat rumus-

rumus untuk melakukan perhitungan desain rangkaian magnet, desain kumparan stator, dan 

juga rumus untuk menghitung impedansi lilitan[18]. 

 

1. Desain Rangkain Magnet 

Menghitung luas area magnet per kutub ( mS ) : 

h
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  (

2m )     (2.10) 
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Menghitung luas ekuivalen gap ( gS ) : 
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2m )     (2.11) 

Menghitung koefisien permeance ( cP ) : 
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         (2.12) 

Koefisien kebocoran fluks ( fk ) merupakan rasio dari total fluks magnet yang 

dihasilkan magnet pada rangkaian tertentu dengan fluks linkage yang terdapat pada celah 

udara, nilai dari koefisien kebocoran fluks ( fk ) berada pada rentang 1.05~2. Koefisien 

kebocoran emf (electromotive force) (
rk ) merupakan rasio dari total gaya magnetomotif 

dengan gaya magnetomotif yang terdapat pada celah udara, nilai dari koefisien kebocoran 

emf berapa pada rentang nilai 1~1.2. 

Menghitung kemiringan kurva demagnetisasi (
r ) di kuadran II untuk material 

magnet baik magnet NdFeB dan juga Magnet Ferite : 
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 rB  merupakan nilai kerapatan fluks remanen (T ), sedangkan cH  merupakan nilai 

dari coercive force ( mA ). 

Titik pengoperasian generator harus selalu ada di atas garis demagnetisasi magnet. 

Oleh karena itu, titik pengoperasian ( dB ) diberikan pada titik pertemuan dengan 

Permeance. Dimana dB  merupakan nilai kerapatan fluks di titik pengoperasian generator. 
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Menghitung kerapatan fluks dalam celah udara ( gB ) : 
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 (T )    (2.15) 

 Menghitung kerapatan fluks dalam celah udara rata-rata (


gB ) : 

gg BB .
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            (T )    (2.16) 
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2. Desain Kumparan Stator 

 

Gambar 2.11 Bentuk desain stator [18]. 

 

Menghitung luas lubang slot ( sA ) : 
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Besar nilai coil fill factor ( fS ) ditentukan berdasarakan cara melilit kumparan pada 

teeth stator. Apabila menggukan double layer winding maka nilai fill factor ( fS ) berkisar 

antara 0.3-0.5, sedangkan apabila menggunakan single layer winding maka nilai dari fill 

factor ( fS )  berkisar antara 0.65-0.7.  Besar nilai fill factor ( fS ) juga akan dipengaruhi 

oleh adanya keterbatasan proses pelilitan pada saat ini, yaitu pada umumnya masih melilit 

dengan tangan dan juga pegaruh adanya insulator[18].  

Menghitung luas area slot ( oA ) yang dapat terisi oleh lilitan : 

100
.

f

o

S
AsA    (

2m )    (2.18) 

 Menghitung jumlah kumparan ( cn
) yang dapat diisi dalam slot  : 

4

)10..( 23


d

A
n S

c


      (2.19) 

banyaknya konduktor ( Z ) yang digunakan dapat dihitung dengan 2xnc . 

Keterangan :  

d  = diameter konduktor (mm) 
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3. Menghitung Impedansi Lilitan 

 

 

Gambar 2.12 Bentuk impedansi pada stator[18]. 

 

Impedansi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu resistansi dan induktansi. Untuk 

menghitung nilai resistansi lilitan ( aR ) dengan cara : 
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Keterangan : 

rD  = diamter rata-rata gulungan kumparan ( m ) 

rL  =  panjang transisi kumparan ( m ) 

aL
 = lebar inti stator ( m ) 

eL
 = lebar bagian luar kumparan ( m ) 

Sedangkan untuk menentukan nilai induktansi lilitan (
cL ) dicari dengan cara : 
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nk
 merupakan nilai koefisien Nagaoka, yang didapatkan menggunakan rumus : 
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Keterangan : 

d  = diameter konduktor ( m ) 

c  = eletromagnetic penetration depth ke dalam konduktor ( m ) 

c  = massa jenis bahan  ( m ) 

o  = permeabilitas ruang hampa ( mH ) 

  = permeabilitas suatu bahan ( mH ) 

f  = frekuensi ( Hz ) 

Dari nilai induktansi diri (
cL ) yang sudah didapatkan dapat digunakan untuk 

mencari nilai reaktansi (
aX ) lilitan dengan cara : 

cca L
np

LX .
120

...2
.


   ( )   (2.26) 

 Setelah mendapatkan nilai resistansi (
aR ) dan reaktansi (

aX ) lilitan dapat 

digunakan untuk mencari nilai impedansi ( aZ
) lilitan dengan cara : 

22

aaa XRZ    ( )   (2.27) 

 

Untuk menghitung keluaran dari generator yang telah didesain, dapat dihitung 

menggunkan rumus yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Azka. 

 

4. Mencari Arus Keluaran[19] 

Besarnya arus yang mengalir pada generator dihitung dengan persamaan berikut: 

JSAI fss ...
2

1
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Keterangan :  

J  = kerapatan arus ( 2mA ) 

sI =  arus yang mengalir pada slot ( A )  

phI =  arus yang mengalir tiap fasa ( A )  

  

5. Mencari Tegangan Keluaran 

Besarnya kerapatan fluks magnet celah udara (
gB ) berpengaruh langsung pada 

besarnya tegangan induksi yang dibangkitkan, sesuai dengan persamaan[19] : 

     ....2 cwph nkfE     (Volt )                (2.30)  
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cos
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RI
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Keterangan : 

phE  = tegangan fasa (Volt)  

wK  = faktor belitan 

  = fluks magnet (Wb ) 

phn  = jumlah fasa 

oV  = Tegangan keluaran generator (Volt) 

 

6. Mencari Daya Keluaran Generator 

Daya keluaran generator dapat ditentukan dengan cara[19] : 

  
phopho IVnP ..    (Watt )   (2.35)  
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2.2.10 Perangkat lunak Solidworks 

Solidworks merupakan perangkat lunak otomatisasi perancangan mekanis yang 

memungkinkan perancang dengan cepat membuat sketsa gagasan, bereksperimen dengan 

fitur dan dimensi, dan hasil model sekaligus rincian gambar secara detail. Solidworks 

dalam penggambaran / pembuatan model 3D menyediakan feature-based, parametric solid 

modeling. Fitur dasar dan parametric ini sangat mempermudah bagi penggunanya dalam 

membuat model 3D atau 2D. Solidworks menyediakan 3 templates utama yaitu:  

1. Part adalah sebuah object 3D yang terbentuk dari feature-feature. Sebuah part 

bisa menjadi sebuah komponen pada suatu assembly, dan juga bisa 

digambarkan dalam bentuk 2D pada sebuah drawing. Feature adalah bentukan 

dan operasi-operasi yang berbentuk part.  

2. Assembly adalah sebuah dokumen dimana parts, feature dan assembly lain 

dipasangkan/disatukan bersama.  

3. Drawing adalah tempat yang digunakan untuk membuat gambar kerja 3D/2D 

dari part maupun assembly yang sudah kita buat. 

 

2.2.11 Perangkat lunak Infolytica MagNet 

Infolytica MagNet merupakan perangkat lunak yang digunakan sejak tahun 1978 

sebagai pemodelan parangkat elektromagnetik di komputer. Perangkat lunak Infolytica 

MagNet menyediakan laboratorium virtual yang dapat digunakan untuk membuat model 

serta menentukan sendiri bahan mateial yang digunakan seperti bahan inti besi, bahan 

magnetik maupun bahan kumparan.  

Infolytica MagNet dirancang sebagai perangkat lunak pemodelan dua dimensi dan 

tiga dimensi beserta pemecahan masalah elektromagnetik. Peralatan-peralatan yang dapat 

disimulasikan pada perangkat lunak Infolytica MagNet dapat berupa motor atau generator, 

solenoida, loudspeakers, tranformator, atau beberapa peralatan yang menggunakan magnet 

permanen atau kumparan.  

MagNet Infolytica sendiri dapat dihubungkan ke berbagai perangkat lunak lain 

seperti MatLab, Simulink, SolidWorks, Pro-E, dan lain-lain. Produk MagNet Infolytica 

banyak digunakan dalam perancangan produk elektromekanis yang memiliki kinerja tinggi 
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seperti pada industri penerbangan, otomotif, peralatan listrik, elektronik, dan pembangkit 

listrik. Hasil dari Magnet Infolytica ini berupa data simulasi dari keluaran generator. 

 

Gambar 2.13 Tampilan bidang kerja dari Software Solidworks 

 

 

Gambar 2.14 Tampilan bidang kerja dari Software Infolytica Magnet 
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2.3 Generator Mini Magnet Permanen Dipasaran 

Berikut adalah generator mini permanent magnet yang telah dipasarkan : 

1. NaiEr 

NaiEr adalah generator magnet permanen dengan daya 400 watt pada kecepatan 

rendah dengan spesifikasi sebagai berikut : 

Tabel 2.1  Data Teknis Generator permanen magnet NaiEr  

Tempat Produksi Jiangsu, China Brand Name NaiEr 

Nomor Model NE-400 Type Wind Power 

Generator 

Rated Power (W) 400 W Rated Voltage (V) 12/24 V 

Max Power (W) 450 W Phase 3 Phase 

Rated Ritation Speed (rpm) 600 rpm Top Net Weight (kg) 4.3 kg 

Dimension (Stator 

height*diameter*Length mm) 

80*145*45 mm Working 

Temperatirre  

-40
o
C - 80

o
C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Generator magnet permanen NaiEr[20] 

Generator permanen magnet NaiEr diproduksi oleh Jiangsu Naier Wind Power 

Technology Development Co., Ltd. Dari data teknis yang disajikan dalam tabel 2.1, 

generator magnet permanen ini menghasilkan daya 400 watt dan tegangan 12-24 volt. 

Daya 400 watt dihasilkan saat rotor generator berputar pada kecepatan 600 rpm. Generator 

ini menggunakan 3 fasa dengan ukuran dimensi stator 80 mm, diameter generator 145 mm, 

dan ketebalan 45 mm. generator ini mampu bekerja dalam temperature  -40
o
C - 80

o
C. 


