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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Umum Generator Sinkron Magnet Permanen Fluks Aksial 

(GSMFA) 

Mesin magnet permanen fluks aksial (AFPM), yang biasa disebut mesin disc-

type, merupakan sebuah mesin alternative atas mesin RFPM berbentuk silinder, 

dikarenakan bentuknya seperti pancake yang terlihat rapi dan tersusun padat, 

sehingga menghasilkan berat jenis daya (daya keluaran per massa/volume mesin) 

yang lebih besar [7]. 

Sedangkan generator fluks aksial adalah suatu mesin fluks aksial yang dapat 

mengkonversikan energi mekanik menjadi energi listrik yang menghasilkan arus 

bolak – balik yang terdiri dari stator dan rotor dengan memiliki arah aliran fluks 

yang memotorng stator secara aksial. Tentunya berbeda dengan generator 

konvensional lainnya yang aliran fluksnya secara radial.  Generator fluks aksial ini 

tentunya memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dari yang biasanya, dan sering 

dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin [8]. 

2.2 Prinsi Kerja Generator Fluks Aksial 

Prinsip kerja generator fluks sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan prinsip 

kerja generator konvensional pada umumnya. Penggunaan magnet permanen 

menghasilkan medan magnet yang tetap sehingga tidak memerlukan pencatuan arus 

searah untuk menghasilkan medan magnet. Sedangkan fluks aksial diperoleh dari 

magnet permanen yang telah diberikan perlakuan khusus sehingga arah garis-garis 

gaya magnet keluar dari kutub magnet secara aksial atau vertical. 

Generator ini juga memiliki konstruksi umum yang sama yaitu terdapat rotor 

yang memiliki magnet permanen sebagai sumber medan magnet, kumparan stator 

sebagai tempat terjadinya induksi elektromagnetik, dan celah udara antara rotor dan 

stator. 
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Gambar 2.1 Konstruksi Umum Generator Fluks Aksial 

2.3    Konstruksi Generator Sinkron Magnet Permanen Fluks Aksial 

Seperti halnya dengan generator konvensional pada umumnya, generator 

fluks aksial memiliki struktur utama yang sama, yaitu rotor, stator dan celah udara. 

Hanya saja dengan memiliki perbedaan aliran fluks, generator fluks aksial ini 

memiliki kecenderungan melebar diameternya untuk memperbesar daya keluaran. 

Tidak hanya itu, variasi bentuk dan jumlah stator dan rotornya pun dapat 

dimodifikasi sesuai dengan efesiensi kebutuhan. 

2.3.1 Magnet Permanen 

Sebagai penghasil medan magnet utama, medan magnet pada rotor 

merupakan medan magnet permanen yang kuat. Magnet permanen juga disebut 

hard magnetic material, yang artinya material feromagnetik yang memiliki 

hysteresis loop yang lebar yang menunjukkan sedikitnya induksi dari luar terhadap 

magnet tersebut ( residu fluks besar ) [7].  

Ada tiga jenis pembagian magnet permanen yang digunakan untuk mesin 

listrik, yaitu [7]: 

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

b. Ceramics (ferrites), e.g. barium ferrite BaO×6Fe2O3 dan strontium ferrite 

SrO×6Fe2O3; 

c. Rare earth material, seperti samarium-cobalt ( SmCo) dan neodymium-iron-

boron ( NdFeB ). 
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Kurva demagnetisasi dari ketiga bahan tersebut dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

Gambar 2.2 Kurva Demagnetisasi Bahan Ferromagnetik 

Berdasarkan dari kurva Demagnetisasi di atas, dapat dilihat bahwa bahan 

neodymium-iron-boron menjadi bahan paling baik dari ketiga jenis bahan lain 

karena memiliki densitas fluks lebih besar dibanding bahan lain. Selain itu, harga 

dari neodymium-iron-boron saat ini menjadi lebih terjangkau.  Tetapi untuk 

implementasi generator fluks aksial pada putaran tinggi, samarium-cobalt lebih 

optimal pada penggunaannya dikarenakan titik leburnya lebih tinggi dibanding 

neodymium-iron-boron. Tetapi implementasi pada putaran rendah neodymium-

iron-boron lebih efektif untuk di implementasikan. Kurva demagnetisasi dari 

ketiga bahan feromagnetik dapat di lihat pada gambar 2.2 [7]. 

Terdapat beberapa macam bentuk magnet permanen yang digunakan pada 

rotor generator fluks aksial. yaitu trapezoidal, (bulat) circular, dan (persegi) 

rectamgular. Bentuk-bentuk magnet ini disesuaikan dengan jumlah dan susunan 

kumparan stator dengan mempertimbangkan tingkat efisiensi, keselarasan antara 

rotor dan stator, dan tingkat kemudahan produksi [7]. 
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Gambar 2.3 Bentuk-bentuk kutub Magnet Permanen [7] 

(a) trapezoidal, (b) circular, (c) rectangular 

2.3.2 Rotor 

Bagian rotor ini terdiri atas bagian penyangga atau yang biasa disebut dengan 

yoke, dan kutub magnet sebagai penghasil medan magnet utama yang 

menggantikan peran pecatuan arus searah. Bagian penyangga rotor biasanya 

menggunakan material berbahan inti besi lunak “soft iron” sedangkan pada magnet 

permanen menggunakan “Neodymium Iron Boron” (NdFeB). 

Terdapat dua cara dalam menyusun atau menempelkan PMs pada mesin 

AFPM, diantaranya yaitu surface-mounted PM dan embedded PM. Pada tipe 

surface-mounted PM, kutub magnet ditempelkan di atas permukaan rotor sehingga 

terdapat celah udara antar PM. Sedangkan pada tipe embedded PM, kutub magnet 

seolah-olah dimasukan kedalam rotor kemudian permukaan rotor dan magnet 

dibuat rata. Berikut ini ilustrasi perbedaan penyusunan magnet permanen diantara 

kedua tipe tersebut. 

 

Gambar 2.4 Tipe-tipe Penyusunan Magnet Permanen pada Rotor 

Tipe yang sering digunakan adalah surface-mounted PM karena proses 

manufaktur rotor disk ini lebih mudah sehingga biaya produksi mesin lebih murah. 

Kelebihan lainnya dari tipe surface mounted PM dapat sebagai kipas pendingin 

karena terdapat celah udara antara magnet.  
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2.3.3 Kumparan Stator 

Stator merupakan bagian yang tak bergerak atau statis pada generator. 

Komponen utama pada stator adalah kumparan. Jumlah kumparan pada stator 

tergantung pada banyaknya fasa dan daya yang ingin dihasilkan. Konfigurasi stator 

pada generator fluks aksial dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 2.5 Stator Fluks Aksial 

Persamaan ini digunakan untuk menentukan beberapa bagian pada stator. 

Pertama, menentukan diameter luar dan dalam pada stator, hal ini dilakukan agar 

mendapatkan generator yang sesuai keinginan. Untuk menentukan diameter luar 

(Dout) pada stator dapat dihitung menggunakan rumus [9]: 

𝐷𝑜𝑢𝑡 = √
𝜀.𝑃𝑜𝑢𝑡

𝜋2.𝐾𝐷.𝐾𝑤1.𝑛.𝐵𝑚𝑔.𝐴𝑚.ƞ.cos ɸ

3 ………...…………...………………(2.1) 

Dimana : ɛ = Rasio tegangan 

   KD = Faktor distribusi 

   n = Putaran (rad/s) 

   Bmg = Kepadatan fluks magnet (Tesla) 

   Am = Nilai kerapatan arus (A/m) 

    Ƞ = Efisiensi (%) 

Cosφ = Faktor daya 

Untuk menentukan lebar tooth stator menggunakan rumus [10]:  

𝑏t =  
𝜋 𝐷o

2 𝑄𝑆
 . (1 + 𝑘) 𝐺t …………………………………………………(2.2) 

Dimana : 𝑏t = Lebar tooth stator (m) 

   𝐷O = Diameter luar (m) 
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𝑄s  = Jumlah slot  

𝑘 = Diameter ratio  

𝐺t = Beban magnetic dari teeth  

Menentukan tinggi yoke pada stator mengggunakan rumus [10] : 

ℎy =  
 𝐷o

4𝑝
 (1 + 𝑘) 𝐺y …………………………………………………..(2.3) 

Dimana : ℎy = Lebar tooth stator (m) 

   𝐷O = Diameter luar (m) 

   𝑝 = Jumlah kutub  

   𝑘 = Diameter ratio 

  𝐺y = Beban magnetic dari yoke 

Menentukan tinggi slot stator mengggunakan rumus [10] : 

ℎs =  
2 𝜎Ftan

√2 𝑘Cu  𝐽(1−𝐺t)
………………………………..…………………..(2.4) 

Dimana : 

ℎs = Ketinggian slot  

𝜎Ftan = Tegangan tangensial 

𝑘Cu   = Faktor ruang untuk tembaga 

𝐽  = Kepadatan arus 

𝐺t = Beban magnetic dari teeth  

Untuk menghitung besar medan magnet yang melewati kumparan (coil) stator 

digunakan pada persamaan dibawah ini [3]: 

Ф𝑓 = 𝛼𝑖. 𝐵𝑚𝑔.
𝜋

2𝑝
[(0,5. 𝐷𝑜𝑢𝑡)2 − (0,5. 𝐷𝑖𝑛)2]………………………..(2.5) 

Jumlah lilitan pada stator sangat menentukan besarnya daya yang dikeluarkan 

suatu generator, untuk menentukan banyaknya jumlah lilitan pada stator per fasa, 

maka digunakan rumus berikut [9]: 

𝑁1 =
𝐸

44,4.𝑓.𝐾𝑤1.∅𝑓
……………………………………………………….(2.6) 

Dimana : N1 = Jumlah Lilitan 

    f  = Frekuensi (Hz) 

    Фf = Fluks magnet (Wb) 

    Kw1 = Faktor belitan 
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Untuk menghitung jumlah lilitan per phasa maka digunakan rumus berikut 

[9]: 

     
𝑁1

𝑛𝑐
 ………….………………………...……………………..….…..(2.7) 

Dimana : 𝑁1 = Jumlah lilitan 

  𝑛𝑐  = Stator per phasa 

Untuk menentukan nilai arus pada lilitan stator per phasa dapat menggunakan 

rumus [9]: 

𝐼𝑎 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑚1.𝑉1.cos 𝜑
………………………………………………………..(2.8) 

Dimana : Ia = Arus pada tiap phasa (A) 

     V1 = Tegangan (V) 

      Pout = Daya keluar (W) 

    Cosφ = Faktor daya 

      m1 = Jumlah phasa 

Sedangkan untuk menghitung luas penampang kawat tembaga (Sa) 

menggunakan rumus [9]: 

𝑆𝑎 =  
𝐼𝑎

𝑎𝑤.𝐽𝑎
……………………………………………………………(2.9) 

Dimana :  𝑆𝑎 = Luas penampang tembaga (mm2) 

     Ia   = Arus perphasa (A) 

     Ja    = Kerapatan arus pada konduktor (A/m2) 

     aw  = Jumlah kawat parallel 

Dan untuk menentukan diameter kawat yang digunakan menggunakan rumus : 

𝑑 = √
4.𝑆𝑎

𝜋
……………………………………………………………(2.10)  

Untuk mendapatkan tegangan EMF per phasa dapat dihitung dengan rumus: 

𝐸𝑓 = 𝜋√2𝑓𝑁1𝐾𝑤1Ф𝑓…………………………………………………(2.11) 

Hubungan dari tegangan diatas dengan fluks magnet yaitu menunjukkan 

bahwa besarnya fluks magnet berpengaruh dengan tegangan yang dihasilkan. 

Selain persamaan matematis diatas, terdapat juga persamaan dalam 

menentukan jarak antara satu slot dengan slot lainnya. Berikut rumus menentukan 

jarak antara slot pada stator : 

𝜃𝑠 =
2𝜋

𝑠
……….………………………………………………………(2.12) 
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Dimana :  θs = Derajat slot (rad) 

     S = Jumlah slot 

Selain persamaan matematis diatas, terdapat juga persamaan dalam 

menentukan jarak antara satu pole dengan pole lainnya. Berikut rumus menentukan 

jarak antara pole pada rotor : 

𝜃𝑃 =
2𝜋

𝑃
……….………………………………………………………(2.13) 

Dimana :  θp = Derajat pole (rad) 

 P = Jumlah pole 

Berdasarkan pada variasi desain rotor dan kontruksinya, maka generator 

AFPM dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu stator dengan inti dan stator tanpa 

inti (coreless stator). Kedua jenis ini akan membedakan aliran fluks magnetik 

seperti dijelaskan berikut ini: 

Pada stator dengan inti besi ini terdapat kumparan yang membentuk barisan 

dan dihubungkan dengan slotnya secara back to back.Stator dengan inti besi 

biasanya digunakan pada generator flux axial dengan putaran kecepatan tinggi. 

Stator memiliki inti besi ditengah yang selanjutnya dililitkan kumparan. Ada dua 

variasi inti stator, yaitu stator tipe slot dan non-slot [10]. 

 

Gambar 2.6 Arah fluks stator tipe slot 

Gambar diatas adalah tipe stator dengan slot. Aliran fluks mengalir melewati 

celah antara sisi - sisi pada statornya sehingga celah udara yang  dilewati oleh 

fluks ini lebih panjang dibandingkan dengan tipe non slot. 
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Gambar 2.7 Arah fluks stator tipe non slot 

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

lebih besar dibandingkan stator torus tipe non-slotted. Stator tanpa inti besi 

biasanya digunakan untuk putaran rendah dan torsi beban yang rendah.  

2.4    Konversi daya  

 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…………………………………………………………….…(2.14) 

Sedangkan untuk daya elektrik dapat di hitung dengan persamaan berikut, 

𝑃 = 𝑉. 𝐼. 0.5……………………………………………………….…(2.15) 

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. Sedangkan untuk efesiensi dapat di hitung dengan persamaan 

berikut, 

𝜂 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
 x 100 %……………………………………………………(2.16) 

Menghitung frekuensi 

𝑓 =  
𝑛𝑠 x P 

120
 ………………………………………………………..….(2.17) 

Dimana : 

f  : frekuensi (Hz) 

ns  : Kecepatan sinkron 

P  : Jumlah Kutup 


