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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Prinsip Dasar Generator 

Prinsip yang mendasari pembuatan generator berawal dari prinsip dasar yang 

sederhana. Prinsip yang digunakan ialah prinsip dasar tentang induksi elektromotiv 

force (emf) pada lilitan akibat dari medan magnet. Lilitan atau konduktor yang 

bergerak secara tegak lurus melalui medan magnet maka pada lilitan tersebut akan 

terinduksi emf [6]. Secara matematis dapat diformulakan sebagai berikut, 

 𝑒 = 𝐵𝑙𝑢         (2.1) 

 

Gambar 2.1 Konduktor Melalui Medan Magnet Secara Tegak Lurus 

Dimana 𝑒 merupakan induksi emf, 𝐵 ialah kerapatan fluks magnet (magnetic 

flux density) dan 𝑢 merupakan arah gerak secara horizontal atau bisa dikatakan 

kecepatan [7]. Jika dilihat dari Gambar 2.1, arah dari 𝐵 tegak lurus dengan 𝑢.  

Pada generator dimana generator berputar pada poros, dimana 𝐵 berkaitan 

dengan volume material stator. Nilai 𝐵 dapat diketahui melalui persamaan 

𝐵 =  𝜇𝐻         (2.2) 

Dimana 𝜇 merupakan permeabilitas material, dan 𝐻 merupakan intensitas 

magnet. Nilai 𝐻 berdasarkan besar sumber elektromagnetik yang dihasilkan oleh 

material magnet permanen atau eksitasi elektromagnetik [8]. 
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Nilai 𝑙 pada generator dipengaruhi oleh banyaknya kumparan lilitan yang 

digunakan pada generator. Semakin banyak jumlah lilitan maka semakin besar pola 

total tegangan yang terinduksi [6]. 

Dalam generator gerakan yang terjadi berupa gerakan melingkar, sehingga 

parameter untuk kecepatan yang diukur adalah kecepatan angular (𝜔) dalam rad/s. 

Sehingga Persamaan 2.1 dapat dituliskan menjadi  

 𝑒 = 𝐵𝑙𝜔        (2.3) 

 

Gambar 2.2 Ilustrasi Gerak Melingkar dari Generator 

2.2 Magnet Permanen dan Eksitasi Elektromagnetik 

Agar generator dapat menghasilkan daya dan juga tegangan yang terinduksi 

pada lilitannya, maka diperlukan medan magnet sebagaimana dijelaskan pada bab 

sebelumnya. Ada 2 jenis sumber yang dapat dipilih sebagai sumber medan magnet, 

yaitu dengan menggunakan magnet permanen atau dengan eksitasi 

elektromagnetik. 

Gambar 2.3 (a) Generator Magnet Permanen, (b) Generator Eksitasi 

Elektromagnetik 

𝜔 

𝜃 

b 
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Generator dengan menggunakan magnet permanen memiliki banyak 

keunggulan dibandingkan dengan menggunakan eksitasi elektromagnetik. 

Keunggulan yang pertama pada tingkat efisiensi pada generator, pada generator 

magnet permanen tidak ditemukan rugi-rugi pada eksitasi dikarenakan sumber 

medan magnet langsung dari magnet, sehingga meningkatkan nilai efisiensi dari 

generator. Dengan meningkatnya efisiensi generator maka memungkinkan 

mendapatkan daya yang lebih besar. 

Kemudian keuntungan lainnya didapatkan dalam proses manufaktur generator 

magnet permanen yang memiliki tingkat kesulitan lebih rendah, mudah melakukan 

perawatan pada generator, dan juga dapat mereduksi biaya pembuatan generator. 

Selain itu jenis generator magnet permanen memungkinkan banyak modifikasi 

bentuk stator dan rotor. 

2.3 Bagian-bagian Generator 

Dalam mendisain generator perlu diketahui bagian-bagian dari generator, 

seperti stator, rotor dan airgap. Penjelasan dari masing-masing bagian sebagai 

berikut. 

2.3.1 Stator 

Stator merupakan bagian generator yang diam. Pada stator terdapat teeth 

atau gigi dimana berfungsi sebagai tempat melilitkan kawat tembaga atau 

konduktor.  Bentuk dari teeth bervariasi dan berpengaruh pada jumlah fluks 

magnetik yang teralirkan pada stator. 

2.3.2 Rotor 

Rotor merupakan bagian yang berputar. Pada rotor diletakkan material 

magnet permanen. Kecepatan putaran rotor akan mempengaruhi jumlah fluks 

magnetik yang terinduksi pada stator.  Ada beberapa tipe dalam penempatan 

magnet permanen pada rotor antara lain, interior-magnet rotor, surface-magnet 

rotor, inset-magnet rotor, bread loaf magnet , decentered magnet, interior double-

layer magnet [10]. 
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Stator 

Airgap 

Rotor 

2.3.3 Airgap 

Airgap merupakan celah udara yang ada diantara stator dan rotor. Airgap 

berfungsi sebagai jalur perpindahan flux magnetik dari rotor menuju stator dan juga 

untuk menghindari gesekan secara langsung antara rotor dan stator. Lebar airgap 

mempengaruhi performa dari generator. 

 

Gambar 2.4 Bagian-Bagian Generator 

 

2.4 Jenis Generator Sinkron Magnet Permanen  

Jenis-jenis generator terbagi berdasarkan aliran fluks, posisi magnet permanen 

dan juga hubungan antara stator dan rotor. 

2.4.1 Berdasarkan Aliran Fluks Magnetik 

Berdasarkan aliran fluks terbagi menjadi 2, yaitu radial fluks dan axial fluks. 

Jenis radial fluks generator memiliki aliran fluks secara radial, sehingga fluks akan 

menyebar. Sedangkan pada jenis axial fluks generator memiliki arah aliran fluks 

searah dengan poros putar.  
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Gambar 2.5 (a) Radial Fluks Generator (b) Axial Fluks Generator 

 

2.4.2 Berdasarkan Hubungan Stator dan Rotor 

Berdasarkan hubungan stator dan rotor generator terbagi 2 jenis, yaitu outer 

rotor dan inner rotor. Pembagian ini didasarkan pada posisi dari rotor. Pada jenis 

outer rotor posisi stator berada di dalam sedangkan posisi rotor berada di luar, 

sedangkan pada inner rotor posisi stator berada di luar dan rotor berada di dalam 

[10]. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalkan saja pada outer 

rotor memungkinkan untuk menambah jumlah pole magnet lebih banyak 

diibandingkan pada inner rotor. 

  

 

Gambar 2.6 (a) Inner Rotor (b) Outer Rotor 
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2.5 Jenis Lilitan 

Lilitan pada generator terbagi menjadi 2 jenis, yaitu concentrated  dan 

distributed. Kedua jenis ini dibedakan dari metode melilit kawat tembaga pada 

generator. Pada jenis concentrated tidak ada lilitan yang tumpang tindih, sedangkan 

pada jenis distributed terdapat lilitan yang tumpang tindih [9]. 

 

  

 

Gambar 2.7 (a) Distributed Winding (b) Concentrated Winding 

 

2.6 Kombinasi Slot dan Pole 

Kombinasi pole dan slot dalam perancangan generator memiliki pengaruh pada 

karakteristik generator. Kombinasi pole dan slot  mempengaruhi torsi cogging, 

tegangan yang dihasilkan, dan juga frekuensi. Beberapa penelitian yang telah 

dilakukan menunjukkan pengaruh yang cukup siknifikan. 

Kombinasi pole-slot didalam beberapa penelitian yang lain juga biasa dikenal 

dengan slot per pole and phase (SPP). Dan nilai ini dapat diketahui melalui 

persamaan [10] : 

𝑞 =
𝑁𝑠

2𝑝 .𝑁𝜙
      (2.4) 

𝑞  = slot per pole and phase 

2𝑝 = jumlah pole 

𝑁𝑠  = jumlah slot 

𝑁𝜙 = jumlah fasa 

Di beberapa referensi seperti pada “Design of Brushless Permanent Magnet 

Motors” sudah menyediakan beberapa referensi kombinasi slot dan pole yang 

memungkinkan [10]. 

(a) (b) 
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2.7 Dimensi Utama Generator Magnet Permanen 

Untuk menentukan dimensi utama dari generator maka perlu terlebuh dahulu 

menentukan besar parameter-parameter awal seperti daya yang diinginkan, 

kecepatan putar rotor, faktor belitan, faktor daya dan parameter lainnya. Dimensi 

utama dari generator terdiri dari 𝐷 dan 𝐿, dimana 𝐷 adalah diameter dalam stator 

dan 𝐿 merupakan panjang inti (core). Besar nilai 𝐷 dan 𝐿 saling berhubungan, 

dalam persamaan hubungan 𝐷 dan 𝐿 menjadi 𝐷2𝐿. 

Nilai 𝐷2𝐿 juga sangat dipengaruhi oleh besar specific electric loading (ac) dan 

specific magnetic loading (Bg) [11]. Secara lengkap persamaan 𝐷2𝐿 adalah sebagai 

berikut,  

𝐷2𝐿 =  
𝑄

1,11.𝜋2.𝐵𝑔.𝑎𝑐.𝑘𝑤.𝑛𝑠.10−3     (2.5) 

Dimana : 

𝑄 = Daya semu (KVA) ( 𝑃 =
𝑄

𝑐𝑜𝑠𝜃
 ) 

𝑃 = Daya keluaran (KW) 

𝑘𝑤 = Faktor belitan 

𝑛𝑠 = Rotasi per detik (rps) 

𝑐𝑜𝑠𝜃 = Faktor daya 

Untuk memisahakn nilai 𝐷 dan 𝐿 pada 𝐷2𝐿 perlu menentukan terlebih 

dahulu rasio koefisien 𝐾𝐿 dengan persamaan, 

𝐾𝐿 =
𝐿

𝐷
        (2.6) 

2.8 Ukuran Stator dan Rotor 

Perhitungan ukuran stator dan rotor saling bekaitan satu sama lain, setiap bagian 

dari stator maupun rotor dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut, 

a. Menghitung derajat slot, 𝜃𝑠 

𝜃𝑠 =  
(2.𝜋)

𝑁𝑠
       (2.7) 
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b. Menghitung derajat pole, 𝜃𝑝 

𝜃𝑝 =  
(2.𝜋)

𝑝
       (2.8) 

c. Menghitung Slot pitch, 𝜏𝑠  

  𝜏𝑠 = 𝑟𝑠𝑖 . 𝜃𝑝       (2.9) 

d. Coil pitch, 𝜏𝑐 

𝜏𝑐 = 𝑐𝑜𝑖𝑙 𝑠𝑝𝑎𝑛. 𝜏𝑠      (2.10)  

 Nilai dari coil span =1 

e. Lebar gigi stator, 𝑊𝑡𝑠 

𝑊𝑡𝑠 =  
𝑝 .𝐵𝑔.𝐴𝑝𝑟

𝑁𝑠.𝐿𝑖.𝐵𝑡𝑠
      (2.11) 

 Nilai ditetapkan 𝐵𝑡𝑠 = 1,55 T 

f. Menghitung area kutub rotor, 𝐴𝑝𝑟 

 𝐴𝑝𝑟 =  𝜏𝑟 . 𝐿𝑖       (2.12) 

g. Menghitung rotor pole pitch, 𝜏𝑟 

𝜏𝑟 =  𝜏𝑝 . 0,75       (2.13) 

h. Menghitung stator pole pitch, 𝜏𝑝 

𝜏𝑝 =
𝜋 .  𝐷

𝑝
       (2.14) 

i. Menghitung panjang inti efektif, 𝐿𝑖 

𝐿𝑖 = 𝐿. 𝑘𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘        (2.15) 

𝑘𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘 adalah faktor penumpukan stator laminasi, berkisar antara 0,9-0,95 

untuk ketebalan laminasi 0,35-0,5 mm [11].     

j. Menghitung diameter rotor, 𝐷𝑟 

𝐷𝑟 = 𝐷 − 2. 𝑙𝑔      (2.16) 

 

k. Menghitung stator yoke, 𝑌𝑠 

𝑌𝑠 =  
𝜙

2.𝐿𝑖.𝐵𝑡𝑠
       (2.17) 
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Dimana : 

 𝑁𝑠 = Jumlah slot 

 𝑝 = Jumlah pole/kutub 

 𝑟𝑠𝑖 = jari-jari dalam stator 

 𝐵𝑡𝑠 = kerapatan fluks pada teeth stator 

 𝐴𝑝𝑟 = area kutub rotor 

 

Gambar 2.8 Kerangka Stator 
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2.9 Desain Ukuran Magnet 

Untuk mendapatkan nilai magnetik fluks sesuai dengan yang diinginkan, maka 

perlu menentukan besar ukuran magnet yang diperlukan dan juga polaritasnya. 

Untuk mengetahui ukuran magnet dapat digunakan persamaan sebagai berikut. 

a. Menghitung luas area perkutub, 𝑆𝑚 

𝑆𝑚 =  𝜋
𝐷𝑖+𝐷𝑎

2
.

1

𝑝
. 𝐿ℎ      (2.18) 

b. Menghitung luas ekuivalen airgap, 𝑆𝑔 

𝑆𝑔 =  𝜋
𝐷𝑖+𝐷𝑎

2
.

1

𝑁𝑠
. 𝐿𝑎      (2.19) 

c. Menghitung Koefisien permeance, 𝑃𝑐 

𝑃𝑐 =  
𝐿𝑚.𝑆𝑔

𝜎𝑔.𝑆𝑚
.

𝑘𝑓

𝑘𝑟
       (2.20) 

d. Menghitung kemiringan kurva demagnetisasi, 𝜇𝑟 

  𝜇𝑟 = 
𝐵𝑟

𝐻𝑐
.

107

4.𝜋
       (2.21) 

e. Menghitung fluks pada titik pengoperasian generator, 𝐵𝑑 

𝐵𝑑 =  
𝑃𝑐.𝐵𝑟

𝑃𝑐+𝜇𝑟
       (2.22) 

f. Menghitung kerapatan fluks rata-rata dalam celah udara, 𝐵𝑔 

𝐵𝑔 =  
𝐵𝑑.𝑆𝑚

𝑘𝑓.𝑆𝑔
        (2.23) 

g. Menghitung nilai fluks medan magnet, 𝜙 

𝜙 = 𝐵𝑔. 𝑆𝑚       (2.24) 

Dimana : 

 𝐷𝑖 = Diameter luar area magnet (m) 

 𝐷𝑎 = Diameter dalam area magnet (m) 

 𝐷𝑖𝑠 = 𝐷 , diameter dalam stator (m) 

 𝐿𝑚 = ketebalan magnet (m) 

 𝑘𝑓 = koefisien kebocoran fluks (m) 

 𝑘𝑟 = koefisien kebocoran emf (electromotive force) 

 𝐵𝑟 = nilai kerapatan fluks remanen (T) 
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 𝐻𝑐 = nilai coercive force (A/m) 

 𝐵𝑑 = titik pertemuan permeance 

 

Gambar 2.9 Kerangka Rotor 

2.10 Menghitung Luas Area Kumparan 

Untuk mengetahui berapa maksimal jumlah lilitan yang memungkinkan maka 

perlu untuk menghitung luas dari slot pada stator. Luas dari slot stator dapat 

dihitung melalui persamaan berikut ini, 

a. Menghitung luas lubang slot, 𝐴𝑠 

𝐴𝑠 = 0,5 (( 
(𝜋.𝐷𝑒)−(𝑊𝑡𝑠 .𝑁𝑠)

𝑁𝑠
 ) + ( 

(𝜋.𝐷𝑐)−(𝑊𝑡𝑠 .𝑁𝑠)

𝑁𝑠
 )) . (

𝐷𝑒

2
−

𝐷𝑐

2
) (2.25) 
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b. Menghitung area slot yang dapat terisi oleh lilitan, 𝐴𝑜 

𝐴𝑜 = 𝐴𝑠
𝑆𝑓

100
       (2.26) 

Nilai 𝑆𝑓 berkisar antara 30% - 50%  

c. Menghitung jumlah lilitan yang dapat terisi, Z    

𝑍 =  
𝐴𝑜

𝜋.(𝑑.10−3)2

4

       (2.27) 

2.11 Konversi Daya dan Torsi Generator 

Pada generator atau motor terdapat daya input dan daya output, dengan 

membandingkan kedua daya tersebut maka akan didapatkan besar efisiensi. Pada 

generator daya input merupakan daya mekanik sedangkan daya output berupa daya 

elektrik. Daya mekanik dapat dihitung dengan persamaan berikut, 

   𝑃 = 𝜏𝜔       (2.28) 

Sedangkan untuk daya elektrik dapat dihitung dengan persamaan berikut, 

  𝑃 = 𝑉𝐼        (2.29) 

Besar daya input pasti lebih besar dari daya output dikarenakan dalam proses 

konversi daya terdapat rugi-rugi yang disebabkan oleh material, konduktor, 

mekanik dan lainnya. 

Untuk menghitung torsi generator maka dapat menggunakan persamaan 

berikut,  

𝜔 =
𝑛.2.𝜋

60
       (2.30) 

𝐾𝑒 =
𝑉𝑑𝑐

𝜔
 dimana 𝐾𝑡 = 𝐾𝑒     (2.31) 

𝑇 = 𝐾𝑡. 𝐼       (2.32) 

Efisiensi generator (𝜂) 

𝜂 =  
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
𝑥 100 %      (2.33) 

Dimana : 

𝐾𝑒 = Konstatnta EMF 

𝐾𝑡 = Konstanta torsi  
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𝐼 = Arus (ampere) 

𝑇 = Torsi (Nm) 

 Gambar 2.10 Diagram Power Flow Generator 

2.12 Metode Finite Element 

Metode yang terbukti secara efektif dapat menghitung distribusi dari medan 

elektromagnetik adalah metode finite element (FEM). Dengan menggunakan 

metode ini dapat dilakukan analisa distibusi fluks maknetik yang berasal dari 

magnet permanen. Keuntungan dengan menggunakan metode FE dapat 

menghitung beberapa parameter penting seperti besar torsi cogging, armatur effect, 

dan nilai induktansi [12]. Perangkat lunak yang menggunakan metode FE salah 

satunya adalah MagNet Infolytica. Dengan menggunakan perangkat lunak MagNet 

maka dapat diketahui parameter output dari disain yang didapatkan.   


