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Bab II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 GENERATOR  

Generator adalah suatu mesin yang mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga 

listrik. Tenaga mekanik di sini digunakan untuk memutar kumparan kawat penghantar 

dalam medan magnet ataupun sebaliknya memutar magnet diantara kumparan kawat 

penghantar. Tenaga mekanik dapat berasal dari tenaga panas, tenaga potensial air, 

motor diesel, motor bensin bahkan ada yang berasal dari motor listrik [6].   Generator 

dalam bentuknya yang sederhana sebuah generator listrik terdiri atas magnet dan 

kumparan. Bilamana terdapat suatu gerakan relatif antara kedua komponen diatas, 

garis-garis gaya magnet memotong belitan-belitan kumparan dan suatu gaya gerak 

gerak listrik (GGl) akan dibangkitkan. Sebuah generator listrik atau alternator modern 

terdiri atas suatu sistem elektromagnet dan suatu armatur yang terdiri atas sejumlah 

kumparan dari konduktor berisolasi yang diletakkan dalam alur (slot) inti besi 

berlaminasi [3]. Prinsip kerja generator berdasarkan hukum induksi Faraday yang 

menyatakan bahwa sebuah magnet yang digerakan dengan cepat melalui suatu 

konduktor belitan, akan menginduksikan suatu tegangan ke belitan itu, yang besarnya 

sama dengan kecepatan magnet itu. Bilamana belitan itu merupakan suatu rangkaian 

tertutup, tegangan induksi itu akan menyebabkan mengalirnya arus listrik. Arah arus 

listrik itu akan sedemikian rupa, sehingga akan menghasilkan gaya, yang akan 

berlawanan dengan arah gerakan semula.  

2.1.1 Generator AC   

Generator AC adalah generator yang menghasilkan listrik arus bolak balik. 

Generator AC termasuk jenis mesin serempak (mesin sikron) dimana  frekuensi listrik 

yang dihasilkan sebanding dengan jumlah kutub dan putaran yang dimilikinya.  Pada 

generator AC, bagian jangkar disebut juga bagian stator karena berada pada tempat 

yang tetap, sedangkan bagian rotor bersamasama dengan kutub magnet diputar oleh 

tenaga mekanik. Sesuai dengan hukum Faraday, tegangan akan diinduksikan pada 
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konduktor apabila konduktor tersebut berada dalam medan magnet berubah-ubah 

sehingga memotong garis-garis gaya, maka dalam konduktor tersebut akan terbentuk 

GGL induksi [3] Peningkatan tegangan GGL induksi pada generator AC dapat 

diperbesar dengan beberapa cara yaitu dengan penggunaan magnet permanen yang 

lebih kuat medan magnetnya, memperbanyak lilitan kumparan, meningkatkan 

kecepatan putar rotor, dan menyisipkan inti besi lunak kedalam kumparan.   

2.1.2 Generator Magnet Permanen   

Generator Pemanen Magnet (PMG) merupakan generator sinkron yang medan 

magnet dihasilkan oleh magnet permanen bukan kumparan sehingga fluks magnetik 

dihasilkan oleh medan magnet permanen. Generator permanen magnet (PMG) 

umumnya digunakan untuk mengubah output daya mekanik turbin uap, turbin gas, 

turbin air dan turbin angin menjadi tenaga listrik untuk grid bahkan sebagai generator 

pada mobil listrik. Dalam generator magnet permanen, medan magnet rotor dihasilkan 

oleh magnet permanen sehingga tidak memerlukan arus DC untuk membangkitkan 

medan magnet. Magnet Permanen yang besar dan mahal yang membatasi peringkat 

ekonomi mesin sehingga kepadatan fluks magnet permanen kinerja tinggi terbatas. 

Kepadatan fluks tersebut juga mengakibatkan fluks sulit diatur sehingga tegangan dan 

arus keluaran generator tidak dengan mudah diatur seperti  generator dengan lilitan. 

Berdasarakan aliran fluksnya, generator magnet permanen dibagi menjadi dua yaitu, 

generator magnet permanen fluks radial dan magnet permanen fluks axial. Pada 

penelitian ini hanya membahas tentang generator magnet permanen fluks axial [2]. 

Generaor fluks axial merupakan salah satu tipe alternatif selain generator fluks radial. 

Generator jenis ini memiliki konstruksi yang kompak, berbentuk piringan, dan 

kerapatan daya yang besar. Pada generator berjenis fluks axial digunakan magnet 

permanen. Penggunaan magnet permanen pada generator ini dapat menghasilkan 

medan magnet pada celah udara tanpa perlu eksitasi, dan tanpa disipasi daya listrik. 

Kelebihan penggunaan magnet permanen pada konstruksi generator ini adalah :    

a. Tidak ada energi listrik yang diserap sistem medan magnet sehingga tidak ada 

kerugian energi listrik yang artinya dapat meningkatkan efisiensi.  
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b. Menghasilkan torsi yang lebih besar daripada yang menggunakan  elektromagnet.  

c. Menghasilkan performa dinamis yang lebih besar (kerapatan fluks magnet lebih 

besar pada celah udara) daripada yang menggunakan magnet non permanen. 

d. Menyederhanakan konstruksi dan perawatan, mengurangi biaya pemeliharaan pada 

beberapa tipe mesin  

2.2 Generator Fluks Aksial  

 Generator flux axial adalah generator yang mengubah energi mekanik 

menjadi energi elektrik dan memiliki  aliran flux rotornya yang memotong stator secara 

tegak lurus atau axial. Untuk pemanfaatan pembangkit listrik di mana ukuran generator 

menjadi faktor yang sangat penting, generator fluks aksial sangat cocok untuk 

digunakan karena mempunyai ukuran diameter yang lebih kecil untuk daya yang sama 

dibandingkan generator lainnya. Contohnya dipembangkit elektric tenaga angin atau 

bayu (PLTB). 

Keuntungan dari generator flux axial dibandingkan dengan jenis generator lainnya di 

antaranya: 

1. Mempunyai rotor yang pendek disumbu axial, sehingga memiliki model mesin 

yang lebih sederhana dan lebih memiliki kekompakkan dalam kinerjanya. 

2. Tingkat efisiensi lebih tinggi sebab menggunakan permanent magnetic, yang 

menyebabkan daya tidak hilang dalam putaran rotor. 

3. Kepadatan kapasitas keluarannya  tinggi dengan kapasitas yang lebih kecil. 

4. Mempunyai struktur yang kuat dibanding generator lainnya seperti flux radial. 

 Generator flux axial juga bisa bila dirancang dengan berbagai macam variasi 

struktur jenis generator misalkan dimodifikasi jumlah stator dan juga bentuk statornya, 

jenis dan bentuk magnet permanen yang digunakan di rotor, jumlah kutubnya di rotor, 

dan efektif celah udara. Ini dilakukan agar memperoleh kekuatan dan efisiensi baik 

sesuai dengan yang dibutuhkan. 

 

 

 



8 
 

2.3 Flux Magnetic  

 Flux magnetik adalah garis medan magnet  dari kutub N sumber magnetik 

yang menembus secara sejajar atau membentuk sudut tertentu (θ). Dalam perhitungan 

matematika flux magnetik dapat diperoleh dari persamaan: 

 Φ = 𝐵. 𝐴                       2.1 

Dimana : 

 

 Φ = Fluks magnetic (Weber) 

 B = Medan Magnet (Wb/m2) 

 A = Luas Permukaan (m2) 

 

 

Gambar 2.1  Arah Medan Magnet ; (a)Tegak lurus dan (b) Arah membentuk sudut θ 

dipermukaan Bidang. 

 

2.4 Prinsip Kerja Generator MPFA ( Magnet Permanen Flux Axial ) 

 Cara kerja Generator magnet permanent flux axial hampir sama saja dengan 

generator radial atau generator lainnya, yaitu fungsi dari rotor untuk menghasilkan 

medan magnetik utama dan statornya berfungsi sebagai penerima induction magnetik 
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yang berubah ketika rotor berputar atau bergerak. Agar kumparan yang berada di stator 

menghasilkan Gaya Gerak Listrik (GGL) yang sesuai dengan prinsip dari induksi 

elektromagnetik. Perbedaan dasar yang dapat membedakan generator radial dan 

generator magnet permanen flux axial adalah bahwa didalam generator rotor  ada coil- 

coil atau kumparan kawat email melilit pelat, kumparan ini mengubah sumber utama 

medan magnet digenerator dengan memberi power supply ke kumparan kumparan 

yang menyebabkan kumparan menghasilkan medan magnet. Sedangkan generator 

magnet permanen flux axial, generator rotor tersusun dari magnet-magnet permanen 

yang mempunyai medan magnet yang tetap tanpa harus dipasok dengan power supply 

ekternal. Besar medan magnet di rotor ditentukan oleh jenis magnet yang akan 

digunakan, semakin besar ukuran magnet dan medan magnet yang digunakan dalam 

rotor, makan semakin besar pula flux magnetik untuk melewati kumparan. Misalkan  

penggunaan magnet Neodymium  adalah medan magnet yang paling kuat daripada 

menggunakan magnet lainnya. Selanjutnya, rotor akan berputar karena  menggunakan 

penggerak utama yang langsung terhubung ke poros atau yang menggunakan 

penghubung berupa belt ke generator (poros) sehingga flux magnetik pada rotor yang 

akan memotong coil-coil. Perpotongannya flux magnetik yang melewati kumparan di 

stator untuk melengkapi dari persamaan (2.2), ialah: 

 Φ = 𝐵. 𝐴 cos 𝜃                            2.2 

 

Dengan : 

 Φ = Fluks magnet pada kumparan (Weber) 

 B = Rapat fluks magnet pada rotor (Wb/ m2) 

 A = Luas permukaan bidang penampang kumparan stator (m2) 

 Θ = Sudut antar garis gaya magnet dengan permukaan bidang (θ0) 

 

2.5 Persamaan Digunakan pada Magnet Permanen Flux Axial 

Didalam desain generator magnet permanent flux axial pada skripsi ini 

memakai persamaan  yang bisa dipergunakan sebagai hasil nilai keluaran berupa 

tegangan,arus, dan daya sesuai dengan keinginan. Persamaan itu dijelaskan berikut ini. 
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2.5.1 Persamaan Flux di Permukaan Stator 

         bertambah kuat dimedan magnetic dari material magnetik akan dipergunakan 

dalam desain-desain generator. Semakin besar flux magnet yang melewati coil-coil 

maka fluks magnet dalam stator juga lebih besar, kekuatan medan magnet dari suatu 

material magnetik bisa kita ukur dengan alat ukur Gauss meter. Untuk menghitung 

besarnya medan magnet yang melewati kumparan di stator, persamaan digunakan: 

Bmax = Br ×
𝐼𝑚

𝐼𝑚+𝛿
         2.3 

 

Dimana : 

 Bmaks = Kuat medan magnet yang melewati kumparan (T) 

 Br        = Remanasi magnet (T) 

 Im = Lebar magnet (m) 

 𝛿 = Lebar celah udara (m) 

Bukan hanya kuat medan magnet, bahan magnet juga sangat berpengaruh pada flux 

magnet yang melewati kumparan, lebar dan luas magnetic juga dapat mempengaruhi 

flux magnetic yang akan melewati kumparan. Rumus luas magnet dapat dirumuskan 

dengan persamaan: 

 

Amagnet  =
𝜋×𝑟2 𝑜−𝑟2 𝑖𝑛−𝜏𝑓×(𝑟𝑜−𝑟𝑖𝑛)×𝑃

𝑃
           2.4 

 

Dimana : 

 Amagnet = Luasan magnet (m2) 

 ro = Radius luar magnet (m) 

 rin = Radius dalam magnet (m) 

 P = Jumlah kutub magnet  

   𝜏𝑓 = Jarak antar kutub magnet (m) 
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                            Gambar 2.2 Luas bidang magnet pada rotor 

Dan jika ingin menghitung besarnya flux magnet yang akan melewati kumparan 

Adalah dengan persamaan : 

 Φmaks = 𝐴𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡 × 𝐵𝑚𝑎𝑥            2.5 

Dimana : 

              Φmaks   = Fluks maksimum yang melewati kumparan (T/m2) 

              Amagnet = Luasan Magnet (m2) 

              Bmaks     = Kuat medan magnet yang melewati kumparan (T) 
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2.6 Konstruksi Generator Fluks Aksial 

        Seperti halnya generator konvensional, generator fluks aksial memiliki struktur 

utama yang sama, yaitu rotor, stator, dan celah udara. Perbedaan fluks aksial dengan 

fluks radial terletak pada aliran fluks yang memiliki arah tegak lurus atau aksial, dan 

menggunakan magnet permanen di rotor. 

 

Gambar 2.3 Struktur Generator Fluks Aksial 

 

2.6.1.Stator   

        Stator adalah bagian stasioner atau bagian yang bergerak generator. Bagian utama 

stator ialah kumparan kawat email. Jumlah kumparan pada stator bergantung pada 

jumlah fasa dan sesuai dengan kekuatan atau daya yang ingin dihasilkan. Bentuk  stator 

dari generator flux axial adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.4 Konfigurasi Lilitan stator fluks aksial 

Ada dua jenis stator dalam generator fluks aksial, yaitu stator dalam bentuk torus dan 

stator tanpa inti. 

           Stator berbentuk torus biasanya digunakan pada generator fluks aksial 

kecepatan tinggi. Stator memiliki inti besi di tengah yang kemudian melilit kumparan. 

Stator berbentuk torus dapat dibagi menjadi stator torus slotted dan non-slotted. 
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Gambar 2.5 Stator torus slotted 

Pada stator torus slotted dapat dilihat bahwa celah udara efektif dari generator lebih 

besar dibandingkan stator torus tipe non-slotted. 

 Stator Coreless biasanya dimanfaatkan untuk generator putarannya dan 

torsinya beban rendah. Berdasarkan susunan kumparan, stator tanpa inti besi dapat 

dibedakan menjadi stator dengan susunan kumparan yang overlaped dan non 

overlapped. Dengan atau tanpa inti besi di stator, bentuk kumparan stator dapat 

divariasikan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Dalam susunan overlaped, 

pengaturan gulungan diatur tumpang tindih. Sedangkan dalam susunan yang non-

overlaped, kumparan disusun sejajar di samping kumparan lainnya, dengan susunan 

fasanya berurutan sesuai dengan jumlah kumparan di stator. 
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Gambar 2.6 Stator overlapping (a),Stator non-overlapping (b) 

Banyaknya jumlah lilitan pada kumparan kawat email stator sangat menentukan 

keluaran dari generator yang berupa tegangan, arus, dan daya yang dihasilkan oleh 

generator flux axial. Lilitan kawat email pada kumparan itu sangat menentukan apakah 

yang akan kita kuatkan berupa tegangan atau arus tergantung dari jenis hubungan 

kumparan yaitu berupa hubungan pararel atau seri pada hubungan kumparan.  

2.6.1.1 Menentukan Jumlah Kumparan Stator 

Untuk menentukan jumlah kumparan pada stator adalah dengan pertimbangan 

dari besarnya jumlah magnet pada rotor, agar keliling stator menyesuaikan keliling 

rotor. Pertimbangan lain adalah agar kumparan dapat sepenuhnya tersapu oleh fluks 

magnetik.  

2.6.1.2 Menentukan Jumlah Lilitan Stator  

Untuk menentukan jumlah lilitan kumparan stator persamaan yang digunakan 

adalah : 

𝐸𝑟𝑚𝑠 =
𝐸𝑚𝑎𝑘𝑠

√2
=

2𝜋

√2
× 𝑁 × 𝑓 × Φmaks ×

𝑁𝑠

𝑁𝑝ℎ
    2.6 

Dimana : 

Erms = Tegangan induksi (Volt)  
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N = Jumlah lilitan per kumparan  

ƒ = Frekuensi (Hz)  

Φmax = Fluks magnet (Wb)  

Ns = Jumlah kumparan  

Nph = Jumlah fasa 

2.6.2 Rotor 

2.6.2.1 Menentukan Jumlah Kutub Rotor  

 Kutub magnet pada rotor mempunyai dua buah magnet permanen dan 

dihadapkan dengan syarat kondisi bahwa magnet yang dipasangkan beda jenis, supaya 

terjadinya gaya saling menarik hingga terjadi karena adannya kumparan dari stator 

antara dua rotor akan ada terciptanya gaya induction elektromagnetic A. Dari dua 

magnet permanen yang berhadapan ditentukan jumlah rotor dan jumlah kutub rotornya, 

sehingga terjadi gaya tarik menarik dan dengan adanya kumparan di stator yang diapit 

oleh dua rotor, sehingga menyebabkan  terjadinya gaya induction elektromagnetic. 

 

Gambar 2.7 Hadapan atau Susunan kutub Magnet 

Rumus untuk menentukan jumlah kutub di setiap rotor dalam desain dan pembuatan 

generator ini. Dari beberapa nilai yang sudah diketahui yaitu frekuensi dan jumlah 

putaran maka persamaannya adalah : 
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f =
p

2
×

n

60
          2.7 

 Dimana : 

P = Jumlah kutub  

 n = kecepatan putar rotor (rpm) 

 f = frekuensi (Hz) 

 

Rotor generator flux axial, akan memakai magnet permanen neodymium untuk 

membangkitkan medan magnetnya. Magnetic permanent tidak menghasilkan disipasi 

daya elektrik dan tidak punya penguatan. Seperti bahan jenis feromagnetik lain, 

magnetic permanent dapat digambarkan oleh B-H hysteresis looping. 

Magnetic permanent juga disebut hard magnetic material, yang berarti material atau 

bahan feromagnetik yang memiliki hysteresis looping yang lebar untuk menunjukkan 

sedikitnya induksi berasal dari luarnya terhadap magnetic tersebut ( residu flux 

besarnya ). 

2.6.2.2 Menentukaan jarak antar magnet 

Persamaan yang digunakan adalah : 

𝜏𝑓 = sin 30 × 𝑏          2.8 

Dimana : 

 𝝉𝒇 = Jarak antar magnet (cm) 

 𝒃   = Panjang magnet (cm) 

2.5.2.3 Mencari keliling rotor 

Persamaan yang digunakan sebagai berikut : 

𝐾𝑟 = (𝜏𝑓 × 12) + (𝑎 × 12)        2.9 

Dimana : 
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 Kr = Keliling Rotor (cm) 

 𝝉𝒇 =Jarak antar magnet (cm) 

 a    = Lebar magnet (cm) 

Ada 3 jenis magnet yang sering dipakai  digenerator listrik, yaitu: 

a. Jenis Alnicos ( Al, Ni, Co, Fe ); 

b. Jenis Keramiik ( ferrite ), seperti jenis Barium ferrite ( BaOx6Fe2O3 ); 

c. Rarei eartih material, seperti jenis samarium-cobalty ( SmCo) dan magnet 

jenis neodymyium-iron-boronn ( NdFeB ). 

Kurvanya dapat kita lihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 2.8 Kurva Demagnetisasi bahan ferogmagnetik 

Dari data diatas dapat kita dilihat bahwa bahanny magnet neodymium menjadi 

jenis magnet yang paling baik daripada jenis magnet lainnya karena mempunyai 

densitas flux yang lebih besar daripada jenis magnet dari material yang lainnya. Akan 

tetapi jika untuk dimplementasikan digenerator flux axial pada kecepatan putar yang 
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tinggi, jenis magnet samaryium-cobalty lebih optimal dari penggunaannya karena titik 

leburnya paling tinggi daripada neodymium. Tetapi untuk diimplementasikan saat 

kecepatan rendah neodymium lebih efektif untuk implementasinya daripada jenis 

magnet lainnya. 

Magnet permanen yang sering dipakai dirotor generator flux axial sangat 

bervariasi bentuknya, seperti misalnya, trapezoidal, circular,dan square. Hal  seperti 

ini harus menyesuaikan dengan cara pertimbangan atas tingkat efisiensi dari generator 

rotor, proporsi rotornya, serta tingkat kesulitannya dan tingkat ekonomis biaya 

produksi. 

 

Gambar 2.9 Bentuk magnet Permanen pada rotor 

2.6.3 Celah udara 

Celah udara adalah tempatnya berpindah flux magnetic pada generator flux 

axial magnet permanen dan dinduksi kekumparan pada stator, sehingga di celah udara 

akan  terjadinya perubahan energi dari mekanik menjadi elektrik atau listrik. Pada 

generator flux axial lebar celah udara bervariasi tergantung pada desain yang sudah 

ditentukan dan keluaran yang diinginkan. 

2.7 jenis magnet Neodymium 

Magnet yang digunakan pada pembuatan generator fluks aksial tugas akhir ini 

adalah jenis permanen magnet jenis neodymium. Magnet NdFeB, merupakan 

sejenis magnetic yang dibuat dari bahan campuran loganm neodymyium. Maka dari 

jenis magnet tersebut yang akan digunakan adalah jenis magnet neodymium ( NdFeB). 
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Magnet permanen jenis ini memiliki nilai medan magnet dan kerapatan fluks magnet 

yang lebih besar dibandingkan jenis magnet permanen lainnya yaitu sebasar 1,2 tesla. 

Penggunaan jenis magnet permanen neodynium iron-boron (NdFeB) bertujuan untuk 

memperoleh nilai fluks magnet yang maksimal sehingga memperoleh tegangan induksi 

yang maksimal. Penentuan ukuran magnet permanen yang digunakan berdasarkan 

kemampuan peneliti dalam memperoleh magnet permanen tersebut. 

 

Gambar 2.10  Magnet Permanen Neodymium 

 

 

 

 

 

 

 

 


