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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi mesin yang menggunakan magnet permanen memiliki banyak 

keuntungan jika dibandingkan dengan mesin yang menggunkan eksitasi listrik. 

Beberapa keuntungan yang ada seperti tidak adanya rugi-rugi eksitasi pada mesin 

magnet permanen, dalam segi perancangan lebih mudah, daya keluaran yang 

dihasilkan lebih besar, dan juga biaya yang digunakan lebih sedikit [1]. 

Mesin magnet permanen juga memiliki pengembangan yang lebih bervariasi. 

Tao Sun, dkk [2] menyelidiki pengaruh dari kombinasi slot dan pole pada motor 

sinkron magnet permanen terhadap noise dan getaran. Kapasitas generator sebesar 

2 kW, internal permanent magnet machine, kecepatan rata-rata 2500 rpm. 2 model 

dengan spesifikasi 12 slot 8 pole dan 9 slot 8 pole yang dianalisa menggunakan 

analisa finite element dan metode maxwell stress tensor. Dari analisa perbandingan 

disimpulkan bahwa pola lilitan yang  tidak simetris menyebabkan putaran tidak 

seimbang dan hal ini berpengaruh pada noise dan getaran. 

B.Aslan, dkk [1] melakukan penelitian tentang kombinasi slot/pole pada mesin 

magnet permanen dengan multi fasa untuk aplikasi mild-hybird pada otomotif. Ada 

3 parameter yang dimunculkan, yaitu faktor harmonisa pada lilitan, rugi-rugi pada 

rotor, dan juga keseimbangan gaya radial pada mesin. Perhitungan dilakukan secara 

perhitungan rumus dan juga analisa finite element. Hasilnya menunjukkan bahwa 

semakin tinggi faktor lilitan maka torsi cogging semakin kecil, namun rugi-rugi 

pada rotor meningkat. Disisi lain, ketika rugi-rugi pada rotor kecil, secara mekanik 

gaya radial yang muncul lebih seimbang. 

Yue Zhang, dan Fengxiang Wang [3] melakukan penelitian tentang pengaruh 

kombinasi pole dan slot pada generator magnet permanen direct-driven untuk 

turbin angin dengan kapasitas 1.5 MW. Analisa Finite Element digunakan untuk 

menganalisa generator. Hasilnya menunjukan bahwa kombinasi pole-slot secara 
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siknifikan berpengaruh terhadap posisi torsi, rata-rata daya yang dihasilkan, dan 

torsi cogging. 

H. Dogan, dkk [4] melakukan analisa kombinasi slot dan pole pada fractional-

slots permanen magnet sincronous motor untuk embedded applications. Parameter 

yang di analisa adalah ripple torque, gaya radial, harmonisa dan rugi-rugi pada 

rotor. Variasi slot yang dianalisa berkisar antara 9 sampai 60, dan variasi pole 

berkisar antara 2 sampai 10. Analisa yang dilakukan secara rumus, dan hasilnya 

kombinasi slot-pole berpengaruh pada performa motor.   

Young Choi, dkk [5] melakukan analisa performa dari interior permanent 

magnet motor berdasarkan kombinasi slot dan pole. Analisa yang dilakukan dengan 

metode finite element dan juga dengan melakukan eksperimen. Model yang diuji 

sebanyak 3 model dengan jumlah pole yang tetap yaitu 6 pole, dan jumlah slot 

berturut-turut sebanyak 18, 27, 36 slot. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

jumlah kombinasi slot-pole pada motor berpengaruh terhadap cogging torque dan 

torque ripple. 

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kombinasi slot-pole 

pada mesin magnen permanen berpengaruh besar pada performa dan karakteristik 

mesin. Jumlah slot dan juga pole magnet akan mempengaruhi besar cooging, total 

distorsi harmonik dan juga output dari generator. Maka dari itu perlu dicari 

kombinasi slot-pole pada desain generator agar didapatkan desain yang optimal. 

Pada penelitian tugas akhir ini dilakukan pengkajian tentang pengaruh 

kombinasi slot dan pole pada generator magnet permanen. Desain yang digunakan 

sebagai desain referensi ialah desain generator berkapasitas 1 kW, yang kemudian 

dari desain referensi dikembangkan menjadi 8 desain lainnya. Parameter desain 

yang diteliti dari 9 model yang dibandingkan adalah keluaran berupa tegangan saat 

tanpa beban, tegangan saat menggunakan beban, daya dan efisiensi. Peneitian ini 

dilakukan sebagai pertimbangan pemilihan kombinasi slot-pole untuk desain 

generator bekapasitas 1 kW.  
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Analisa yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan rumus dan 

menggunakan metode finite element. Software yang digunakan untuk simulasi 

analisa finite element method (FEM) adalah software Magnet Infolytica. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dikaji pada tugas akhir ini ialah : 

1. Bagaimana mendesain generator dengan kapasitas 1 kW ? 

2. Bagaimana pengaruh kombinasi slot dan pole terhadap karakteristik 

generator ? 

3. Bagaimana pengaruh kombinasi slot dan pole terhadap daya keluaran 

generator ? 

4. Bagaimana menentukan pemilihan kombinasi slot dan pole yang optimal ? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari tugas akhir ini antara lain : 

1. Software yang digunakan adalah software MagNet Infolytica. 

2. Jenis rotor yang digunakan adalah jenis surface permanent magnet (SPM).   

3. Jenis generator yang digunakan adalah radial flux generator. 

4. Jumlah slot yang digunakan adalah 12 slot, 15 slot, dan18 slot. 

5. Jumlah pole yang digunakan adalah 8 pole, 10 pole, dan 16 pole.  

6. Kecepatan yang menjadi acuan bervariasi antara 350 rpm, 500 rpm, 750 

rpm dan 1000 rpm. 

7. Parameter keluaran yang dianalisa adalah flux linkage, tegangan, daya dan 

efisiensi.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari tugas akhir ini antara lain :  

1. Mendisain generator berkapasitas 1 kW 

2. Menganalisa pengaruh dari disain kombinasi slot-pole generator magnet 

permanen dengan bentuk rotor surface permanent magnet, terhadap 

tegangan, arus, torsi masukan,  fluks linkage, dan daya.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Berikut manfaat penelitian adalah, : 

1. Penelitian ini diharapkan menjadi desain referensi untuk perancanga

generator berkapasitas 1 kW.

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi karakteristik dari

generator berdasarkan variasi slot-pole.

3. Penelitian ini diharapkan mampu memotivasi penelitian selanjutnya untuk

melakukan optimasi desain generator, untuk mengurangi efek negatif dari

disain yang sudah ada.

1.6 Sistematika Penelitian 

Berikut merupakan sistematika penilisan tugas akhir : 

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bagian ini membahas tentang latar belakang suatu masalah yang

diteliti, termasuk tentang batasan masalah, kontribusi penelitian, perumusan

masalah dan sistematika penulisan.

2. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini dijabarkan tentang landasan teori dasar yang berkaitan

dengan tema permasalahan utama dan mengacu pada jurnal dan buku

referensi.

3. BAB 3 METODOLOGI

Metodologi membahas tentang tahapan-tahapan perancangan desain

generator, dari desain referensi hingga desain yang telah dikembangkan.

Metode perancangan desain dilakukan secara perhitungan rumus. Pada bab

ini juga menjelaskan tentang tahapan-tahapan pengujian yang dilakukan.

4. BAB 4 HASIL DAN ANALISA PENGUJIAN

Hasil perhitungan dan pengujian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya

kemudian dibahas pada bab ini. Setiap keluaran dari 9 desain kemudian

dibandingkan dan disajikan dalam bentuk grafik dan tabel.

5. BAB 5 PENUTUP

Di dalam bab 5 berkaitan tentang hasil kesimpulan dari pengujian 9 desain

yang memiliki perbedaan slot dan pole. Kemudian pada bab ini juga

berisikan tentang saran untuk penelitian selanjutnya.


