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Pendahuluan

• Mesin AC terdiri dari Motor AC dan Generator AC
• Ada 2 tipe mesin AC yaitu
– Mesin Sinkron  arus medan magnet disuplai oleh

sumber daya DC yang terpisah
– Mesin Induksi  arus medan magnet disuplai oleh

induksi magnet kedalam belitan medan

• Rangkaian medan sebagian besar motor AC 
terletak pada rotor.

• Setiap motor atau generator AC (DC) memiliki 2 
bagian yaitu bagian yang berputar (rotor) dan
bagian stasioner (stator)



Rotasi Medan Magnet

• Ide dasar dari motor listrik adalah menghasilkan dua
medan magnet. Medan magnet rotor dan medan magnet 
stator, dan membuat medan stator berputar. Dalam
situasi ini rotor akan terus berputar untuk menyesuaikan
medan magnetnya dengan medan stator.

• Prinsip dasar operasi mesin AC adalah membuat satu set 
arus 3 fasa, memiliki besar yang sama dengan beda 120o, 
yang mengalir dalam belitan 3 fase. Dalam situasi ini, 
akan dibangkitkan medan rotasi dengan besar konstan.

• Belitan 3 fase terdiri 3 belitan terpisah dengan jarak 120o

di sekitar permukaan mesin.



Rotasi Medan Magnet

• Misalkan sebuah stator sederhana
3 fase yang terdiri dari 3 koil yang 
masing-masing terpisah jarak 120o. 
Jika sebuah belitan hanya akan
menghasilkan satu kutub utara dan
satu kutub selatan magnet, motor 
ini akan disebut memiliki 2 kutub.

• Diasumsikan arus memiliki 3 koil

• Arah arus terlihat, sehingga arus
yang melewati koil akan
menghasilkan medan magnet 
secara intensif



Mesin Sinkron

• Dalam generator sinkron, arus DC 
diaplikasikan ke belitan rotor 
menghasilkan medan magnetik rotor. 
Rotor kemudian berbalik akibat
medan magnet eksternal yang 
menghasilkan medan magnet 
berputar, yang menginduksi tegangan
3 fase didalam belitan stator.
– Belitan medan adalah belitan yang 

menghasilkan medan magnet utama
(belitan rotor)

– Belitan jangkar (armature) adalah belitan
dimana tegangan utama diinduksikan
(belitan stator)



Konstruksi Mesin Sinkron

• Rotor mesin sinkron merupakan elektromagnet yang 
besar. Kutub magnetik dapat berupa kutub menonjol
(salient) atau tidak menonjol.

• Rotor dibuat terisolasi untuk mengurangi rugi-rugi
eddy current



Konstruksi Mesin Sinkron

• Dua pendekatan umum yang digunakan untuk
menyediakan arus DC ke rangkaian medan pada rotor 
yang berputar adalah:
– Supply daya DC dari sumber DC eksternal ke rotor melalui

slip rings dan sikat (brushes)

– Supply daya DC dari daya DC khusus yang secara langsung
dipasang pada poros mesin.

• Slip rings adalah cincin logam yang sepenuhnya
mengelilingi poros mesin terisolasi. Sikat karbon
seperti grafit terhubung ke terminal DC menuju setiap
slip ring memasok tegangan ke belitan medan.



Konstruksi Mesin Sinkron

• Pada generator dan motor yang besar, digunakan
penguatan tanpa sikat (brushless) 

• Penguat brushless adalah pembangkit AC kecil yang 
memiliki rangkaian medan yang  terpasang pada stator 
dan rangkaian jangkar yang terpasang pada poros rotor.

• Output penguat generator 3 fase adalah rectifier 3 fase
ke DC dan dipasangkan ke rangkaian medan DC utama.

• Hal ini memungkinkan arus medan disesuaikan pada
mesin utama dengan mengendalikan arus medan DC 
yang kecil dari generator penguat (terletak pada stator)



Konstruksi Mesin Sinkron

• Untuk membuat eksitasi
(penguat) generator benar-
benar independen dari
sumber daya eksternal, pilot 
exciter kecil sering
ditambahkan ke sirkuit.

• Pilot exciter adalah generator 
AC dengan magnet permanen
dipasang pada poros rotor  
dan belitan 3-fase berliku pada
stator menghasilkan daya

untuk rangkaian medan
exciter.



Konstruksi Mesin Sinkron

• Sebuah rotor 
mesin sinkron
besar dengan
exciter brushless 
dipasang pada
poros yang sama.



Konstruksi Mesin Sinkron



Kecepatan Rotasi Generator Sinkron

• Berdasarkan definisi, generator sinkron menghasilkan kelistrikan yang 
memiliki frekuensi yang sinkron dengan kecepatan rotasi mekanik.

• Turbin uap paling efisien ketika berputar pada kecepatan tinggi, sehingga, 
untuk membangkitkan 60 Hz diperlukan rotasi pada 3600 rpm (2-kutub). 

• Turbin air sangat efisien ketika berotasi pada kecepatan rendah (200-300 
rpm); sehingga, digunakan generator dengan banyak kutub.



Induksi Tegangan dalam Koil 3 Fase

• Dalam koil 3 fase, setiap putaran Nc diletakkan
mengelilingi medan magnetik rotor, induksi pada
setiap koil akan memiliki besar yang sama dan fase
berbeda 120o



Tegangan Internal yang dibangkitkan
Generator Sinkron

• Besarnya tegangan internal yang diinduksikan
ke stator: 

• K adalah konstanta yang menggambarkan konstruksi mesin, 
adalah fluksi, dan  : kecepatan rotasi



Tegangan Internal yang dibangkitkan
Generator Sinkron

• Saat fluksi tergantung pada arus medan, 
tegangan yang dibangkitkan secara internal 
merupakan fungsi dari arus medan rotor



Rangkaian Ekivalen Generator Sinkron

• Tegangan yang dibangkitkan secara internal 
dalam fase tunggal medan sinkron EA, tidak
seperti tegangan yang terdapat pada terminal. 
Tegangan ini sama dengan tegangan output V
hanya ketika tidak ada arus jangkar pada mesin. 
Alasannya adalah tegangan jangkar EA tidak sama
dengan output tegangan V adalah:
1. Distorsi celah udara medan magnet disebabkan oleh

aliran arus dalam stator (reaksi jangkar)
2. Self-induktansi dari koil jangkar
3. Resistanse dari koil jangkar



Rangkaian Ekivalen Generator Sinkron

• Reaksi jangkar:
• Ketika rotor generator 

sinkron diputar, tegangan EA
diinduksikan ke stator

• Ketika sebuah beban
dihubungkan, arus mulai
mengalir, membuat medan
magnet dalam stator mesin

• Medan magnetik stator BS
ditambahkan ke rotor 
(utama), medan magnet BR
menyebabkan medan
magnet total, dan
menghasilkan tegangan fase



Rangkaian Ekivalen Generator Sinkron

• Arus beban IA akan membuat medan magnet 
stator BS, yang akan menghasilkan tegangan
reaksi jangkar Estat, sehingga tegangan fase
akan menjadi:

• Fluksi magnetik neto akan menjadi



Rangkaian Ekivalen Generator Sinkron

• Saat tegangan reaksi jangkar tertinggal oleh arus
sebesar 90 derajat, dapat dimodelkan oleh:

• Tegangan fase menjadi : 

• Efek reaktansi jangkar, koil stator memiliki self-
induktansi IA (XA = reaktansi) dan stator memiliki
resintansi RA. Tegangan fase menjadi :



Rangkaian Ekivalen Generator Sinkron

• Reaktan jangkar dan self-
induktansi dikombinasikan ke
reaktansi sinkron dari mesin: 

• Sehingga, tegangan fase =
•

• Rangkaian ekivalen dari
generator sinkron 3 fase
diperlihatkan pada gambar

• Resistor Radj dapat disesuaikan
untuk mengendalikan arus
medan dan medan magnet 
rotor.



Rangkaian Ekivalen Generator Sinkron



Rangkaian Ekivalen Generator Sinkron

• Untuk beban yang seimbang, generator 
sinkron 3 fase adalah identik tak terkecuali
untuk fase unggal, setiap rangkaian ekivalen
per fase yang sering digunakan


