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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian 

kuantitatif ini digunakan karena peneliti ingin mengetahui dan menghitung besarnya nilai 

tegangan yang dihasilkan generator dari hasil simulasi perancangan generator magnet 

permanen fluks radial menggunakan software Infolytica MagNet. Sedangkan penelitian 

kualitatif digunakan untuk menganalisa pengaruh jumlah magnet, kecepatan putar rotor dan 

jumlah lilitan kumparan stator terhadap rancangan generator magnet permanen fluks radial 

setelah disimulasikan dengan software Infolytica MagNet.. 

3.2 Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan pada penelitian ini berupa ukuran dimensi stator dan rotor, 

kemudian material-material yang digunakan untuk mendesain generator yang didapatkan 

dari ebook, katalog-katalog dan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan 

dengan desain generator. 
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3.3 Prosedur Alur Penelitian 

 

 

Gambar 3.1 Flowcart Alur Penelitian 
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3.4 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah meliputi apa – apa saja permasalahan yang diangkat untuk 

dijadikan  latar belakang pada penelitian ini. Salah satu contoh permasalah yg diangkat pada 

penelitian ini adalah kurang maksimalnya tegangan yang dihasilkan generator pada 

penelitian yang dilakukan sebelumnya. 

3.5 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah meliputi pertanyaan – pertanyaan yang diajukan untuk 

mendapatkan tujuan pada penelitian ini, adapun pertanyaan yang diajukan pada penelitian 

ini adalah bagaimana pengaru jumlah lilitan, jumlah magnet, jarak celah udara dan kecepatan 

putar terhadap performa generator. 

3.6 Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian adalah untuk menganalisis dari beberapa model generator 

yang disimulasikan untuk mendapatkan model desain generator yang memili performa 

paling optimal dari beberapa model yang dianalisis. 

3.7 Batasan Penelitian 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini sudah dituliskan pada bab 1.5, tujuan 

pembuatan batasan masalah pada penelitian ini adalah agar permasalahan pada penelitian ini 

tidak lari dari tujuan penelitian yang dibuat. 

3.8 Studi Literatur  

Dengan membaca teori-teori yang berhubungan dengan perancangan generator 

magnet permanen dan perhitungan matematis untuk perancangan generator magnet 

permanen fluks radial. 

3.9 Perhitungan Matematis Desain Generator 

Langkah – langkah perhitungan matematis desain generator sinkron magnet 

permanen fluks radial adalah sebagai berikut. 

1. Menghitung luas area magnet per kutub (Sm) sesuai persamaan 2.10 

2. Menghitung luas ekuivalen gap (Sg) sesuai persamaan 2.11 

3. Menghitung koefisien permeance (Pc) sesuai persamaan 2.12 

4. Menghitung kemiringan kurva demagnetisasi (µr) sesuai persamaan 2.13 

5. Menghitung kerapatan fluks di titik pengoperasian motor (Bd) sesuai persamaan 2.14 
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6. Menghitung kerapatan fluks celah udara (Bg) sesuai persamaan 2.15 

7. Menghitung fluksi medan magnet celah udara (Φ) sesuai persamaan 2.21 

8. Menghitung frekuensi elektrik (fe) sesuai persamaan 2.9 

9. Menghitung luas lubang slot (As) sesuai persamaan 2.17 

10. Menghitung luas area slot yang dapat terisi oleh lilitan (Ao) sesuai persamaan 2.18 

11. Menghitung jumlah lilitan yang dapat diisi dalam slot (Z) sesuai persamaan 2.19 

12. Menghitung tegangan yang dibangkitkan generator (Eph) sesuai persamaan 2.20 

13. Menghitung tegangan tiga fasa rangkaian star generator (VT) sesuai persamaan 2.22 

3.10 Langkah – langkah Simulasi dan Pemodelan  Generator 

1. Menentukan Ukuran Dimensi Generator Sinkron Magnet Permanen 

Dimensi luar stator dan rotor generator sinkron magnet permaenen yang akan 

didesain nantinya akan mengacu pada dimensi luar stator dan rotor dari generator 

pada Penelitian sebelumnya. Sedangkan pemilihan jenis magnet permanen dilakukan 

dengan melihat teknologi magnet permanen yang paling maju saat ini melalui katalog 

– katalog, buku – buku dan dari penelitian sebelumnya. 

2. Membuat Model Disain Generator Sinkron Magnet Permanen Menggunakan 

Perangkat Lunak SolidWorks 

Membuat model disain generator sinkron magnet permanen  seperti bentuk 

stator, rotor, dan magnet permanen. Model disain generator sinkron magnet 

permanen akan dibuat menggunakan software Solidworks dengan menggunakan 

tools sketch yang ada pada software Solidsworks . Hasil dari model disain yang 

dibuat di perangkat lunak Solidworks akan disimpan dalam bentuk format .dxf dalam 

bentuk 2 dimensi. Setelah itu desain generator sinkron magnet permanen akan di-

import ke perangkat lunak Infolytica MagNet. 

Model yang dibuat dengan software Solidsworks ini terdiri dari beberapa 

model dengan ukuran dimensi yang sama. Model yang dibuat tersebut diantaranya 

adalah kombinasi 12 slot 4 pole, kombinasi 12 slot 8 pole dan kombinasi 12 slot 10 

pole  

3. Inisialisasi Desain Generator Sinkron Magnet Permanen Menggunakan 

Perangkat Lunak Infolytica MagNet  

Inisialisasi desain generator merupakan langkah untuk memberikan 

penamaan terhadap bagian-bagian yang dibuat. Inisialisasi dari desain generator 
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terdiri pemberian nama bagian-bagian generator. Selain itu inisialisasi desain 

generator juga bertujuan untuk menentukan material yang digunakan pada setiap 

bagian generator. Material  yang di gunakan pada komponen generator mulai dari 

satator, rotor, coil, magnet, air gap dan air box. Material yang di berikan sesuai 

dengan kegunaan dari  komponen - komponen tersebut sesuai yang dilihat pada 

gambar 3.2. 

 

 

 

Gambar 3.2. Pemberian Material Komponen Generator  

 

4. Mengatur Mesh 

Mengatur mesh pada model desain generator yang telah dibuat baik pada 

bagian stator, rotor, magnet permanen dan celah udara. Dengan mengatur mesh pada 

bagian-bagian generator sinkron magnet permanen akan menentukan keakuratan 

dalam mendapatkan hasil simulasi yang dilakukan pada perangkat lunak Infolytica 

MagNet.  

5. Membuat Kumparan dan Mengatur Jumlah Lilitan 

Coil merupakan bagian dari komponen stator yang merupakan tempat keluar 

nya tegangan dan arus yang yang di hasil kan generator. Sebagaimana yang sudah 

kita tuliskan pada bab sebelum nya bahwa jumlah lilitan akan mempengaruhi 
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tegangan yang dihasil kan generator. Untuk langkah – langkah membuat kumparan 

dan mengatur jumlah lilitan bisa kita lihat pada gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3. Membuat Kumparan dan Mengatur Jumlah Lilitan Menggunakan 

Infolytika MagNet 

6. Membuat Motion dan Mengatur Parameter  

Motion merupakan suatu tools pada Infolytika MagNet yang digunakan 

unrtuk menggerakan komponen yang diinginkan pada desain yang dibuat. 

Komponen yang digerakkan disini adalah bagian dari komponen – komponen yang 

ada pada rotor. Setelah  memilih komponen yang digerakan, maka setelah itu 

mengatur kecepatan komponen yang digerakan tersebut sesuai dengan kecepatan 

yang diinginkan pada tools yang tersedia pada Infolytika MagNet. Untuk langka – 

langkahnya bisa di lihat pada gambar 3.4. 
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Gambar 3.4. Membuat Motion Menggunakan Infolytika MagNet 

Pada simulasi ini, generator diuji pada kecepatan 250, 500, 750, 1000, 1250 

dan 1500 (rpm) kemudian nilai tersebut diubah dalam degree per second untuk 

menyesuaikan dengan parameter yang ada di Infolytika MagNet. 

7. Transient Option 

Transient option di gunakan utuk mengatur waktu yang kita berikan seberapa 

lama rotor akan berputar agar nantinya mendapatkan hasil simulasi  satu gelombang 

penuh sinusioda, mulai dari dia diam hingga dia ber henti serta mengatur step time 

atau mengatur waktu setiap berapa derjat rotor itu berputar. Gelombang penuh 

sinusioda akan didapatkan apabila rotor diputar sudah melewati satu pasang magnet,  

untuk lebih jelas nya bisa lihat pada gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5. Mengatur Transient Option Menggunakan Infolytika MagNet 
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Pada contoh simulasi kecepatan 1000 rpm pada model 12 slot 8 pole, hasil 

gelombang penuh sinusoida yang didapatkan apabila  rotor sudah melewati satu 

pasang magnet, maka untuk model 12 slot 8 pole satu pasang magnet tersebut sudah 

didapatkan saat rotor diputar dari 0 degree sampai 90 degree kemudian waktu yang 

dibutuhkan rotor berputar dari 0 degree sampai 90 degree adalah 0,015 second pada 

kecepatan 1000 rpm.  

8. Membuat Circuit 

Circuit yang dibuat digunakan untuk mengetahui tegangan tiga fasa atau 

antar fasa yang di hasil kan generator nantinya. Langkah – langkah untuk membuat 

circuit bisa kita lihat pada gambar 3.6. 

             

Gambar 3.6. Membuat Circuit Antar Phasa Menggunakan Infolytika MagNet 

Seperti yang terlihat pada gambar diatas, circuit yang dibuat merupakan 

rangkaian tiga seri empat paralel yang nanti keluarannya berupa tegangan AC tiga 

fasa. Model circuit diatas dibuat hanya untuk mengetahui tegangan antar fasanya 

yang nantinya data hasil pengukuran tegangan tersebut diolah dalam Ms. Excel. 

9. Solve 

Setelah selesai melakukan langka – langkah untuk membuat rancangan 

sebuah generator maka langkah selanjutnya adalah mengetahui hasil dari rancangan 

generator dengan melakukan solve pada software magnet 

Langkah pertama untuk mendapatkan hasil dari rancangan generator yang 

dirancang dengan Infolytika MagNet adalah dengan mengklik solve pada menu di 

tools Infolytika MagNet, setelah itu mengklik Transient 2D with Motion untuk 
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menampilkan data hasil simulasinya, yang nanti hasil data simulasi yang didapatkan 

tersebut akan dimasukkan ke Ms. Exel untuk diolah lebih lanjut. 

10. Hasil Simulasi 

Hasil dari model yang telah disimulasikan berupan tegangan phasa setiap 

berapa derjat rotor digerakkan. Untuk melihat bentuk tampilan hasil simulasi tersebut 

bisa dilihat pada gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7. Tampilan Hasil Simulasi pada Infolytika MagNet 

Karna pada penelitian ini memvariasikan jumlah lilitan, jumlah pole dan 

kecepatan putar dengan ukuran dimensi yang sama untuk semua simulasi, maka hasil 

simulasi ini terdiri dari beberapa model,yang pertama dengan jumlah lilitan dan 

jumlah pole yang sama, yaitu jumlah lilitan 200 lilitan dan dengan jumlah pole 8 pole 

dengan memvariasikan kecepatan putar pada kecepatan 250 rpm, 500 rpm, 750 rpm 

dan 1000 rpm. Yang kedua dengan jumlah lilitan yang sama, yaitu dengan jumlah 

lilitan 100 lilitan dengan memvariasikan jumlah pole yaitu 8 pole, 10 pole dan 14 

pole yang disimulasikan pada kecepatan 250 rpm, 500 rpm, 750 rpm dan 1000 rpm. 

Yang ketiga dengan jumlah pole yang sama yaitu 10 pole dengan jumlah lilitan 100 

lilitan dan 200 lilitan disimulasikan pada kecepatan 250 rpm, 500 rpm, 750 rpm dan 

1000 rpm. 

3.11 Analisis Hasil Pemodelan Simulasi  

Setelah mendapatkan hasil simulasi, maka pada tahap ini akan dilakukan analisis 

terhadap desain generator magnet permanen fluks radial dari hasil simulasi perangkat lunak 

Infolytica MagNet tersebut. Analisis yang akan dilakukan meliputi: 
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1. Analisis pengaruh variasi kecepatan putar rotor terhadap nilai fluks dan tegangan 

yang dihasilkan generator 

2. Analisis pengaruh variasi jumlah lilitan kumparan stator terhadap tegangan yang 

dihasilkan generator 

3. Analisis pengaruh variasi jumlah pole terhadap nilai fluks dan tegangan yang 

dihasilkan generator 

3.12 Rekomendasi 

Dari beberapa model generator yang peneliti analisis, maka peneliti akan 

merekomendasikan model generator yang memiliki performa paling optimal dari beberapa 

model yang dianalisa untuk para peneliti yang akan merancang dan membuat generator 

selanjutnya. 

 


