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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada penelitian ini akan didesain sebuah mini generator magnet permanen fluks 

radial dengan simulasi menggunakan sebuah software untuk perancangan generator, yaitu 

software Infolytica Magnet. Penelitian ini dilakukan secara bertahap, adapun tahap-tahap 

pada penelitian ini dapat dilihat pada flowchart yang tertera pada gambar 3.1 sebagai 

berikut :  
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Desain Generator Permanen Magnet

1. Menentukan Jumlah Pole

2. Menentukan Jumlah Slot
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5. Pendesainan Solid Work

6. Inisialisasi 

Apakah Generator Permanen Magnet menemui target daya 500 W ?

Analisa Hasil

1. Tegangan yang dihasilkan tanpa beban dan berbeban

2. Konstanta Back EMF

3. Daya yang dihasilkan

4. Efisiensi Generator

5. Karakteristik Generator
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menggunakan software Magnet

1. Simulasi Tanpa Beban

2. Simulasi Berbeban

Selesai
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Tidak

  

Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 
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3. 1 Studi Literatur 

Melakukan pembacaan beberapa sumber seperti jurnal-jurnal yang telah 

dipublikasikan ataupun buku buku yang berkaitan dengan teori mengenai perancangan 

generator magnet permanen. 

3. 2 Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan pada penetian ini berupa data dimensi generator dan acuan 

data sheet dari material. Untuk data dari dimensi generator permanen magnet, data dari 

ukuran generator permanen magnet akan mengacu pada standar-standar yang telah 

ditetapkan pada IEC standar.  

Dalam menentukan material penyusun generator mengacu pada data sheet dari 

material yang akan digunakan nantinya. Material ini akan digunakan sebagai bahan inti 

penyusun generator seperti rotor, stator, dan jenis magnet yang digunkan. Data sheet 

material ini bisa didapatkan di software MagNet. 

 

3. 3 Penentuan Variabel 

Dalam penetian ini akan ditentukan variable-variabel dari desain yang akan 

dirancang. Variable dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu variable 

perancangan dan variable uji. 

3.3.1 Variabel Desain 

Variable desain merupakan variable yang diperlukan dalam merancang generator. 

Adapun variable desain sebagai berikut : 

a. Dimensi Generator Permanen Magnet 

Dimensi dari permanen magnet merupakan hasil dari D
2
L, dimana L merupakan 

panjang inti dan D adalah diameter celah udara. Hasil ini didapatkan dari specific electric 

loading (SEL), specific magnetic loading (Bg), kecepatan dan daya sesuai dengan 

persamaan[21] :  

    
 

                       (3.1) 
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Dimana P adalah daya keluaran (W), Kw adalah factor lilitan, ns adalah kecepatan putar 

(rps), cos ө adalah factor daya. 

b. Ukuran Stator dan Rotor Slot 

Dimensi stator dan rotor saling berhubungan satu sama lain. Jumlah stator slot 

dapat dihitung dengan persamaan[20] : 

              (3.2) 

 

Gambar 3.2 Topologi Stator [19] 

Perhitungan Stator tooth (     : 

     
        

       
     (3.3) 

Perhitungan luas rotor pole      : 

              (3.4) 

Stator pole pitch    :  

    
  

 
      (3.5) 

Panjang efektitif core Li  :  

                (3.6) 
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Dimana Kstack merupakan factor tumpukan dari laminasi stator sebesar 0.9 – 0.95 untuk 

0.35 -0.5 mm ketebalan stator. 

Rotor diameter Dt : 

             (3.7) 

dengan lg adalah diameter celah udara yang nilainya sebesar 1 mm. Untuk menentukan 

nilai dari stator yoke Ys : 

   
 

      
     (3.8) 

Luas lubang stator Ass : 

       
    

  
     (3.9) 

FF merupakan fill factor yang nilainya rentang dari 0.3 sampai 0.5, Ns adalah jumlah lilitan 

yang ada dalam lubang slot. Sedangkan Aw merupakan luas lintasan dari konduktor yang 

dihitung dengan : 

      
   

 
     (3.10) 

dimana J adalah kerapatan arus yang terdapat didalam stator konduktor. Untuk menghitung 

diameter konduktor dw : 

   √
    

 
     (3.11) 

Selanjutnya, 

    
              

  
       (3.12) 

    √         
 

  
    

    (3.13) 

   
     

       
    (3.14) 

Diameter luar Do : 

                        (3.15) 
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c. Ketebalan Magnet 

Ketebalan magnet adalah efek dari permeance coefficient PC, dengan sebuah 

ukuran yang mempertimbangkan kapasitas  demagnetisasi permanen magnet oleh medan 

magnet dari luar. Untuk mendapatkan desain dengan harga magnet yang rendah, dalam 

desain nilai PC diambil mendekati limit yang kecil[20]. 

   
  

    
     (3.16) 

Dimana tm adalah ketebalan magnet dan    adalah faktor fluks konsentrasi. 

   
  

  
 

   

    
    (3.17) 

Dengan Ag adalah luas celah udara., dan 

   
  

  
     (3.18) 

Pole arc τm mempertimbangkan persamaan untuk  τr 

3.3.2 Variabel Uji 

Variabel uji merupakan variabel pengujian dari generator yaitu berupa inputan dari 

generator dan pembebanan generator.  

1. Inputan Generator 

Generator merupakan alat konversi energi mekanik menjadi energy listrik. Energy 

mekanik merupakan inputan dari generator yaitu berupa kecepatan sudut dan torsi. Dalam 

hal ini kecepatan sudut (rpm) diperoleh dari hasil konversi kecepatan (m/s) sedangkan torsi 

merupakan gaya putar. Kecepatan sudut inilah nantinya yang akan memutar rotor 

generator. Dalam pengujian ini kecepatan sudut yang akan diuji adalah rentang 100 rpm – 

1000 rpm. Pemilihan variabel uji ini dilakukan berdasarkan kecepatan aliran udara dan air 

yang tidak konstan, sehingga generator perlu diuji dengan variasi kecepatan yang berbeda-

beda.  

2. Pembebanan Generator 

Generator akan dihubungkan kebeban yang bertujuan untuk menghasilkan nilai 

arus serta mengetahui nilai berapa daya yang dihasilkan oleh generator. Selain itu 

pembeban juga bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan effisiensi dari generator. 

Dalam hal ini pembebanan yang akan dilakukan yaitu sebesar 5 ohm – 20 ohm. 
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3. 4 Desain Generator Magnet Permanen 

Pada penelitian ini dilakukan dilakukan tahapan-tahapan desain sebagai berikut :  

1. Menentukan jumlah Pole atau kutup 

Menentukan jumlah pole bertujuan agar daya listrik yang dibangkitkan tetap 

pada frekuensi 50 Hz atau 60 Hz, maka generator harus berputar pada 

kecepatan tetap dengan jumlah kutup mesin yang telah ditentukan. Jumlah pole  

dapat ditentukan berdasarkan persamaan 2.4.  

2. Menentukan jumlah Slot 

Slot nantinya akan digunakan untuk menentukan jumlah fasa pada 

generator. Slot merupakan bagian didalam stator dimana kumparan jangkar 

terletak. Jumlah gulungan dalam slot akan menentukan besarnya tegangan, arus 

keluaran, dan daya generator tersebut.  

3. Menentukan Konfigurasi Lilitan 

Konfigurasi lilitan akan menentukan apakah yang dikuatkan adalah 

tegangan atau arus. Hal ini tergantung dari hubungan paralel atau seri pada 

hubungan kumparannya. 

4. Menentukan Ukuran Geometri 

Ukuran geometri yang akan ditentukan adalah ukuran dari hasil perhitungan 

matematis desain generator sesuai persamaan 3.1. Dalam tahap ini akan 

ditentukan bentuk ukuran dari stator, rotor, air gap, dan ukuran magnet 

permanen sesuai persamaan 2.5, 3.2-3.19. 

5. Gambar Desain menggunakan software Solidwork 

Gambar desain merupakan tahapan untuk menggambar bentuk geometri 

dari stator, rotor, slot, lebar airgap serta menentukan tataletak magnet yang 

sesuai. Gambar desain ini akan dibuat mengguakan Software Solid Work 

Karena dalam Software ini tools  yang disedikan cukup lengkap untuk membuat 

sudut-sudut yang sulit.   

6. Inisialisasi 

Tahap inisialisasi merupakan tahap penamaan dari hasil gambar terhadap 

bagian-bagian yang telah dibuat. Tahap inisialisasi ini dilakukan pada software 

Magnet. Dalam tahap ini juga akan ditentukan bahan material dari masing-

masing bagian. 
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3. 5 Simulasi Generator Permanen Magnet dengan Software Magnet 

Generator akan diuji berdasarkan kecepatan putaran rendah yaitu 50 rpm, 250 rpm, 

500 rpm, 750 rpm dan 1000 rpm dengan berbeban dan tanpa beban. Pengujian dengan 

beban akan variasi beban yang sudah ditentukan guna untuk melihat karakteristik generator 

seperti nilai daya yang dihasilkan serta efisiensi. Untuk melakukan pengujian dilakukan 

tahapan-tahapan sebagi berikut : 

1. Mengatur Parameter Putaran Rotor 

Pengaturan ini digunakan ketika memutar bagian rotor. Dalam software 

Magnet yang akan diatur berupa sudut putaran rotor yang diatur dalam derajat 

yang telah dikonversi melalui perhitungan dalam satuan waktu sesua kecepatan 

putar yang di inputkan. 

2. Mengatur parameter simulasi. 

Mengatur parameter simulasi digunakan untuk memilih metode yang 

digunakan oleh software untuk melakukan perhitungan. 

3. Mengukur hasil keluaran generator dengan tanpa beban dan berbedan 

Dalam lahkah ini generator akan di hubungkan dengan alat ukur guna 

menghitung tegangan antar fasa, tegangan masing-masing fasa, dan tegangan 

saat berbeban.  

 

3. 6 Validasi Hasil Simulasi 

Tahap validasi hasil simulasi merupakan tahap untuk menentukan apakah generator 

yang telah dirancang mencapai target yang diinginkan. Untuk menentukan valid atau tidak, 

hasil simulasi ini ditentukan parameter-parameter sebagai berikut : 

1. Tegangan  

Setelah melakukan simulasi, generator akan menghasilkan tegangan antar fasa. 

tegangan akan ditampilkan oleh grafik dalam bentuk gelombang sinus. jika bentuk 

gelombang yang dihasilkan beraturan, maka bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, 

namun jika bentuk gelombang tidak beraturan maka akan dilakukan pengecekan 

terhadap konfigurasi lilitan.  
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2. Arus 

Nilai arus hasil simulasi akan digunakan untuk menghitung nilai daya keluaran 

dengan cara mengkalikan nilai tegangan rata-rata dengan nilai arus rata-rata. 

Kedua parameter diatas akan digunakan untuk menentukan nilai daya. Dalam 

penelitian ini target daya yang ingin dicapai adalah 500 watt. Jika nilai daya tidak 

mencapai 500 watt penelitian ini akan dilakukan ulang ke tahap desain generator magnet 

permanent. 

 

3. 7 Analisa Hasil 

Setelah hasil simulasi telah divalidasi, maka akan dilakukan analisa dari hasil 

simulasi. Dalam penelitian ini, akan dilakukan beberapa analisa diantaranya : 

1. Analisa hasil keluaran Tegangan dari berbagai kecepatan putar dengan 

berbeban dan tanpa beban. 

2. Analisa Konstanta Back EMF yang berguna untuk menentukan karakteristik 

generator. 

3. Analisa hasil daya yang dibangkitkan berdarkan kecepatan putar dan beban 

yang bertujuan untuk mengetahui pada kecepatan dan beban seperti apakah 

generator akan bekerja optimal. 

4. Analisa Efisiensi generator terhadap berbagai variasi beban untuk mengetahui 

pada pembebanan manakah generator akan mencapai nilai efisiensi tertinggi. 

5. Analisa Karakteristik Generator yang bertujuan untuk menentukan performa 

dari generator yang telah dirancang. 

 

3. 8 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan merupakan rangkuman atau inti dari suatu penelitian  yang telah 

dilakukan yang harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan saran merupakan suatu 

masukan yang bertujuan untuk memberikan nasihat–nasihat atau masukan yang bersifat 

membangun agar dapat menjadi lebih baik dalam penelitian selanjutnya. 


