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ABSTRAK

Penelitian ini, dilakukan rancang bangun prototype V Engine dengan

sistem motor solenoid menggunakan empat piston dan empat silinder yang lebih

ramah lingkungan dan dari segi mekanik lebih sederhana untuk meminimalisir

emisi kendaraan bermotor dengan cara mengganti sistem pembakaran pada motor

bakar dengan sistem medan elektromagnetik.

Piston yang digunakan adalah magnet permanen Neodymium Iron Boron

(NdFeB) untuk mencari gaya tolak yang dihasilkan dengan tujuan yang akan

dicapai pada penelitian ini adalah putaran motor dan torsi yang dihasilkan

semakin besar, sehingga efisiensi yang dihasilkan juga semakin besar pada

prototype V engine dengan sistem motor solenoid menggunakan empat piston dan

empat silinder.

Hasil pengujian pada rancangan V engine dengan sistem motor solenoid

mengunakan empat piston dan empat silinder menghasilkan rapat fluks magnet

maksimum sebesar 313,12 pada tegangan 15 V dan arus 5,5 A menghasikan

kuat medan magnet 249,29 Am, gaya tolak magnet sebesar 0,0160 N dengan

kecepatan putar maksimum 3705 Rpm dan torsi 0,637 Nm dengan efisiensi yang

dihasilkan 52,44 %. Sehingga nilai efisiensi rata-rata sebesar 31,59 %.

Kata Kunci : V Engine, Motor Solenoid, Neodymium Iron Boron (NdFeB),

Torsi dan Efisiensi
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ABSTRACT

This research design prototype V engine with a solenoid motor system

uses four piston and four cylinder is more environmentally friendly and more

modest in terms of mechanics to minimize vehicle emissions by replacing the

combustion system of combustion engine with a system of electromagnetic fields.

Piston used are permanent magnets, Neodymium Iron Boron (NdFeB) to

seek the repulsive force generated with the objectives to be achieved in this

research is the rotation of the motor and the torque produced by the larger, so

that the resulting efficiency is also higher in the prototype V engine with a motor

system solenoid using four pistons and four cylinder.

The results of testing on the design of the V engine with a solenoid motor

system uses four piston and four cylinder engine produces maximum magnetic

flux density of 313,12 at a voltage of 15 volts and a current of 5,5 amperes

generate strong magnetic fields 249,29 Am, the magnetic repulsive force of

0,0160 N with a maximum rotational speed 3705 Rpm and torque of 0,637 Nm

with the resulting efficiency 52,44 %. So that the value of the average efficiency of

31,59 %.

Keywords : V Engine, Solenoid Engine, Neodymium Iron Boron (NdFeB),

Torque and Efficiency.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat polusi yang disebabkan oleh kendaraan bermotor di Indonesia

sangat tinggi, Kendaraan bermotor adalah sumber pencemar udara CO, sedangkan

sumber pencemar NO berasal dari kendaraan bermotor dan industri. Penurunan

dan peningkatan konsentrasi pencemar CO dan NO terjadi cukup signifikan.

(BPS, 2012). Dari berbagai kategori kendaraan bermotor, jumlah sepeda motor

meningkat tinggi. Secara kualitatif, data dari 33 provinsi selama 2006 – 2012

menunjukan konsentrasi NO cenderung naik. Hal ini karena pembakaran bahan

bakar fosil yang terus meningkat, terutama dari kendaraan bermotor. Dengan

semakin menipisnya cadangan bahan bakar dan mengurangi polusi udara akibat

asap yang di keluarkan oleh motor bakar menyebabkan penggunaan bahan bakar

fosil dikurangi agar dapat mencegah kerusakan alam yang lebih. Salah satu cara

untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil adalah dengan mengefektifkan

penggunaan energi serta mencari energi alternatif penggantinya yang tidak

menggunakan bahan bakar fosil.

Umumnya kendaraan bermotor menggunakan prinsip kerja motor torak

sebagai penggeraknya, yang mana motor torak adalah motor yang terdiri dari

silinder yang dilengkapi dengan piston, piston bergerak secara translasi (bolak

balik) kemudian oleh poros engkol diubah menjadi gerakan berputar. Motor torak

membutuhkan energi dari bensin atau solar sehingga dari segi ramah lingkungan

masih kurang, oleh karena itu dalam penelitian ini diajukan pembuatan prototype

motor yang lebih ramah lingkungan dan dari segi mekanik lebih sederhana yaitu

rancang bangun prototype V engine dengan sistem motor solenoid menggunakan

empat piston dan empat silinder.

Prinsip kerja V engine dengan sistem motor solenoid menggunakan empat

piston dan empat silinder hampir sama seperti motor torak, perbedaannya hanya

pada sumber energi yang digunakan, jika pada motor torak menggunakan bahan

bakar bensin sedangkan pada V engine dengan sistem motor solenoid
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menggunakan empat piston dan empat silinder ini memanfaatkan medan magnet,

sehingga akan muncul gaya tolak pada piston yang terletak di dalam solenoid.

Aplikasi dari V engine dengan sistem motor solenoid menggunakan empat piston

dan empat silinder adalah dapat digunakan di kendaraan bermotor yang umumnya

menggunakan masukan bahan bakar bensin.

Pemanfaatan V engine dengan sistem motor solenoid menggunakan empat

piston dan empat silinder ini adalah untuk mengurangi pemakaian bahan bakar

fosil secara langsung dengan cara memodifikasi motor bensin dengan motor

solenoid, selain itu juga motor solenoid ini bisa langsung di pasangkan kedalam

mesin motor dan menempelkan magnet permanen NdFeB di atas piston tanpa

merubah komponen yang ada di dalam motor, dan hanya menambahkan solenoid

yang di letakkan di atas mesin motor tetapi dengan memutuskan masukan bensin

sehingga tidak terjadi lagi proses pembakaran didalam silinder tersebut dan

mengganti dengan memanfaatkan gaya tolak antara kedua medan magnet.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan merancang dan membuat V engine dengan sistem

motor solenoid menggunakan empat piston dan empat silinder. Adapun rumusan

masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana merancang sebuah V engine dengan sistem motor solenoid

menggunakan empat piston dan empat silinder sebagai penggeraknya?

2. Bagaimana menentukan banyaknya lilitan untuk menghasilkan fluks magnet

untuk menggerakkan piston?

3. Bagaimana cara untuk menghasilkan efisiensi energi sebesar 30 %?

4. Bagaimana cara  memperbesar torsi pada V engine dengan sistem motor

solenoid menggunakan empat piston dan empat silinder?
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1.3 Batasan Masalah

Membatasi ruang lingkup pembahasan dalam tugas akhir ini maka,

permasalahan yang dibahas dibatasi pada:

1. Piston yang digunakan berdiameter 2,5 cm dengan ketebalan 9 mm

2. Bahan solenoid yang digunakan adalah tembaga yang berdiameter 0,8 mm

3. Sumber tegangan yang digunakan yaitu sumber DC, yang berasal dari ACCU

12V.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Merancang sebuah V engine dengan sistem motor solenoid menggunakan

empat piston dan empat silinder sebagai penggeraknya.

2. Menghasilkan fluks magnet agar dapat menggerakkan piston pada V engine

dengan sistem motor solenoid menggunakan empat piston dan empat silinder.

3. Menentukan besarnya torsi yang dihasilkan pada V engine dengan sistem

motor solenoid menggunakan empat piston dan empat silinder.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Memperluas wawasan penulis dan pembaca tentang pemanfaatan medan

elektromagnetik yang dihasilkan oleh solenoid.

2. Merealisasikan model V engine dengan sistem motor solenoid menggunakan

empat piston dan empat silinder yang dapat dijadikan motivasi pengembangan

lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan industri.

3. Dapat dijadikan acuan untuk membuat motor dalam perancangan dan skala

sebenarnya.
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1.6 Sistematika Penulisan

Mencapai tujuan yang diharapkan maka sistematika penulisan yang

disusun dalam tugas akhir ini adalah  sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini secara ringkas dibahas latar belakang penulisan, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang diharapkan, dan

sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tentang tinjauan pustaka yang menjabarkan hasil penelitian yang

berkaitan dengan penelitian ini dan landasan teori yang menjabarkan teori-teori

tentang penunjang yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Memuat tentang model dari sistem yang akan disimulasikan, lokasi dan

waktu penelitian, objek penelitian, alat dan bahan, dan langkah-langkah

penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang hasil penelitian serta pembahasan tentang dari hasil

penelitian yang dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil dan

pembahasan penelitian yang dilakukan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Pramudya.,S. (2013), dalam penelitiannya yang berjudul rancang bangun

prototype motor piston menggunakan solenoid, mengatakan bahwa untuk

mengurangi masalah polusi udara akibat kendaraan bermotor, oleh karena itu

diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi tentang cara meminimalisir emisi

kendaraan bermotor dengan cara mengganti sistem pembakaran pada motor bakar

dengan sistem elektromagnetik. Solenoid dan magnet (NdFeB) Neodymium Iron

Boron sebagai piston yang bertujuan agar terjadi gaya tolak sehingga piston dapat

bergerak translasi dan akan dirubah oleh poros engkol menjadi pergerakan

berputar sehingga didapatkan efisiensi dari motor piston menggunakan solenoid.

Idayanti.,N. (2006), dalam penelitiannya yang berjudul karakteristik

komposisi kimia magnet NdFeB dengan energi disfersive spectroscopy (EDS),

mengatakan bahwa magnet NdFeB adalah jenis magnet permanen rare earth

(tanah jarang) yang memiliki sifat magnet yang sangat baik, seperti pada nilai

induksi remanen, koersifitas dan energi produk yang lebih tinggi bila

dibandingkan dengan magnet permanen lainnya. Magnet logam tanah jarang (rare

earth) terbentuk dari 2 atom unsur logam tanah jarang yaitu Neodymium, unsur

lainnya adalah 14 atom besi dan 1 atom boron, sehingga rumus molekul yang

terbentuk adalah F B. Pada percobaan ini telah dilakukan penelitian untuk

mengetahui komposisi kimia magnet NdFeB yang didapat dari bagian hard disk

komputer dengan alat uji EDS. Mengetahui komposisinya, maka dapat dilakukan

penelitian selanjutnya untuk dapat membuat magnet tersebut. Dari hasil analisa

dapat diketahui bahwa bahan magnet NdFeB terbentuk dari unsur Besi (Fe) =

60,36% wt, Neodymium (Nd) = 32,53% wt, Silicon (Si) = 3,42% wt, dan Cobalt

(Co) = 3,69% wt.

Chen (2005), dalam papernya mengatakan bahwa magnet permanen

NdFeB merupakan jenis baru dalam magnetik di tahun 1980-an dengan

karakteristik magnet yang sangat baik. Magnet NdFeB di gunakan di berbagai
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bidang seperti alat-alat elektronik, perangkat akustik, motor listrik,

sensor/transduser, industri otomotif dan lain-lain.

Sudrajat.,N. (2013), dalam penelitiannya yang berjudul fabrikasi magnet

permanen Bonded NdFeB untuk prototipe generator mengatakan bahwa magnet

permanen bonded dibuat dengan mencampurkan bahan serbuk magnet

Neodymium besi boron (NdFeB) komersil type MQP 16-7 dengan bahan polimer

serbuk phenol formaldehyde (bakelite) dan serbuk resin pvc. Perbandingan

komposisi antara serbuk NdFeB dan polimer divariasikan pada 80:20, 90:10,  dan

95:5 masing-masing % berat. Campuran ini kemudian dikompaksi dengan sistem

hot press. Sifat magnet dikarakterisasi dengan menggunakan Permagraph Magnet

Physik Germany. Fabrikasi dilakukan dengan ukuran magnet d = 5 cm, t = 0,8 cm

dan diaplikasikan pada prototipe generator.

Dwiatmanto.,L (2009), dalam penelitiannya yang berjudul solenoid dan

penerapannya pada kendali mesin di industri, mengatakan bahwa solenoid adalah

salah satu perangkat kendali yang bekerja berdasarkan prinsip magnetik, solenoid

banyak di gunakan di industri. Perangkat ini terdiri dari dua bagian yang terpisah,

yaitu bagian mekanikal dan elektrikal. Perangkat ini umumnya digunakan untuk

membuka dan menutup katup-katup pada suatu proses produksi. Selayaknya perlu

dimengerti cara operasi jenis dan penerapannya secara tepat.

Perbedaan dalam penelitian rancang bangun prototype V engine dengan

sistem motor solenoid menggunakan empat piston dan empat silinder ini dengan

penelitian sebelumnya yaitu pertama untuk menentukan klarisifikasi jenis magnet

yang dapat diaplikasikan pada motor solenoid. Kedua yaitu untuk

membandingkan torsi dan rpm yang dihasilkan dengan memperbanyak jumlah

piston yang akan dirancang dan dibuat. Ketiga yaitu magnet neodymium iron

boron (NdFeB) di manfaatkaan untuk menolak gaya yang dihasilkan oleh

solenoid sehingga piston akan bergerak dan dapat dimanfaatkan untuk merancang

sebuah motor. Dan keempat yaitu solenoid ini bukan di manfaatkan untuk

mengendalikan sebuah mesin di industri melainkan dimanfaatkan untuk

menggerakkan piston dan mengubah pergerakan piston agar dapat menghasilkan

putaran.
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2.2 Landasan Teori

2.2.1 Motor Listrik

Motor listrik merupakan perangkat elektromagnetis yang mengubah energi

listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk, misalnya

memutar impeller pompa, fan atau blower, menggerakkan kompresor,

mengangkat bahan, dan lain-lain. Motor listrik banyak juga digunakan untuk

peralatan rumah tangga (mixer, bor listrik, fan) dan di industri. Motor listrik

kadangkala disebut “kuda kerja” nya industri sebab diperkirakan bahwa motor-

motor menggunakan sekitar 70% beban listrik total di industri.

2.2.2 Motor Bakar

Motor bakar torak adalah salah satu jenis mesin pembakaran dalam yang

menggunakan silinder yang di dalamnya terdapat torak yang bergerak translasi

(bolak-balik), didalam silinder itulah terjadi pembakaran antara bahan bakar

dengan oksigen dari udara. Gas pembakaran yang dihasilkan dari pembakaran

tersebut mampu menggerakan torak yang oleh batang penghubung (batang

penggerak) dihubungkan dengan poros engkol. Gerak translasi torak tadi

menyebabkan gerak rotasi poros engkol dan sebaliknya gerak rotasi poros engkol

menimbulkan translasi pada torak. (Arismunandar, Wiranto, 2005)

2.2.3 Solenoid

Solenoid adalah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi

mekanik atau linier. Solenoid yang paling umum biasanya menggunakan medan

magnet yang dibuat dari arus listrik yang ditrigger sebagai aksi kerja dorong atau

tarik pada sebuah objek sebagai starter, valve, switch dan latches. Jenis paling

sederhana dari solenoida mengandalkan dua aspek utama untuk fungsi solenoid

tersebut, yaitu sebuah kawat (atau berenamel) terisolasi yang dibentuk menjadi

gulungan ketat, dan batang yang terbuat dari besi atau baja. Batang besi atau baja

merupakan feromagnetik, sebuah properti yang dapat berfungsi sebagai

elektromagnetik saat diberi arus listrik.
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Ketika diberi arus listrik, kawat yang dibentuk menjadi koil menerima arus.

Medan magnet yang dihasilkan menarik besi atau batang baja dengan kuat.

Batang yang dihubungkan pada sebuah pegas bergerak ke kumparan dan akan

tetap pada posisinya sampai arus dihentikan, kondisi pegas saat ini menjadi

tertekan. Ketika arus dimatikan, pegas kembali ke posisi semula dan menarik

batang besi atau baja pada posisi awalnya. Dibawah ini adalah gambar dari

solenoid yang telah dililitkan yang dapat menimbulkan medan magnetik dan

menarik besi yang ada didalamnya.

Gambar 2.1 Solenoid yang dililitkan terdapat besi.

(Sumber: Hariadi, Eko 2004)



9

2.2.4 Konstruksi Solenoid

Suatu solenoid adalah suatu kumparan kawat panjang yang pada umumnya

dikelilingi oleh suatu bingkai baja dan mempunyai suatu inti baja di dalam lilitan.

Ketika ada aliran arus listrik solenoid menjadi alat elektromagnetik, dimana

tenaga elektris diubah menjadi mekanis.

Gambar 2.2 Solenoid tipe tarik (pull)

Gambar 2.3 Solenoid tipe dorong (push)

Inti suatu solenoid pada umumnya dibuat dari dua bagian, suatu

pengisapan/spekulan yang dapat digerakkan, dan suatu penghalang/penopang atau

inti akhir yang telah ditetapkan. Efisiensi suatu solenoid adalah suatu faktor dari

kekuatan mekanis alat, ketetapan magnetik dan bentuk wujud inti elektrik yang

meliputi bagian-bagian dari solenoid yang berupa pengisapan/spekulan dan

perubahan.

Pengisapan bebas bergerak yang terletak di pusat lilitan dipasang dengan

arah linier. Ketika coil diberi tenaga oleh arus listrik, suatu gaya yang magnetis

akan terbentuk antara pengisap dan inti akhir, hal inilah yang menyebabkan

pengisap itu dapat bergerak. Untuk memperoleh hasil solenoid yang lebih baik
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maka harus digunakan bahan yang baik pula. Hal tersebut penting bagi suatu

solenoid untuk menghilangkan gaya magnetisnya ketika daya listrik masukan di

offkan, hal ini untuk memungkinkan pengisap/piston tersebut untuk dapat kembali

mulai lagi pada posisi aslinya (posisi mula-mula). Sedangkan medan magnet

sisanya disebut kemagnetan bersifat sisa (residual magnetism).

2.2.5 Jenis-Jenis Solenoid

Banyak jenis dan macam-macam solenoid yang ada diantaranya adalah :

1. Tubular solenoid dapat bekerja pada tegangan AC dan DC

Gambar 2.4 Tubular solenoid

2. Open frame solenoid yang dapat bekerja pada tegangan AC dan DC

Gambar 2.5 Open frame solenoid

3. Low profil solenoid yang dapat bekerja pada tegangan AC dan DC

Gambar 2.6 Low profil solenoid
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4. Hinged clapper solenoid yang dapat bekerja pada tegangan AC dan DC

Gambar 2.7 Hinged clapper solenoid

5. Latching solenoid hasil modifikasi dari jenis solenoid yang lain

Gambar 2.8 Lacthing solenoid

6. Rotary

Gambar 2.9 Rotary solenoid
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2.2.6 Konfigurasi V Engine

Mesin V adalah konfigurasi mesin umum untuk sebuah mesin pembakaran

dalam. Piston yang susunannya diatur sedemikian rupa hingga membentuk huruf

V membuat mesin ini disebut mesin V. Konfigurasi V dapat mereduksi panjang

dan berat keseluruhan mesin jika dibandingkan dengan mesin yang tersusun

dengan konfigurasi lurus.

Variasi sudut dari konfigurasi V ini digunakan di berbagai mesin yang

berbeda, tergantung pada jumlah silindernya, dari hal ini juga dimungkinkan

adanya perbedaan besar sudut yang terasa lebih baik kinerjanya dari pada besar

sudut lain dalam hal stabilitas. Sudut-sudut yang sangat kecil dari konfigurasi V

dapat memadukan beberapa keuntungan dari mesin V dan mesin lurus (terutama

dalam hal kepadatannya) serta beberapa kelemahannya, konsep penggabungan ini

dipelopori oleh Lancia, kemudian diperbarui oleh Volkswagen.

Beberapa konfigurasi V mempunyai keseimbangan mesin yang baik,

meskipun pada beberapa jenis mesin segaris mampu menciptakan kehalusan yang

lebih baik. Tipe-tipe tertentu dari mesin V dibuat dengan mesin terbalik, hal ini

banyak digunakan untuk pesawat terbang. Keuntungannya adalah tampilan yang

lebih baik bagi pesawat-pesawat bermesin tunggal. Mesin V memiliki Nilai

gravitasi yang lebih rendah dan pengunaan pada mesin dengan silinder yang lebih

banyak akan menghasilkan torsi maksimum yang lebih besar dari pada mesin

inline pada kapasitas mesin dan teknologi yang sama.

Sudut antar cabang silinder yang paling umum digunakan dalam mesin V

adalah 90°. Konfigurasi ini membuat pembakaran lebih optimal dan minim

getaran. Beberapa konfigurasi Mesin V6 dan Mesin V10 diambil dari desain

mesin V8 (sudutnya 90°), tapi mesin ini tetap memerlukan balance shaft untuk

mengurangi getaran selama proses pembakaran. (Wikipedia, ensiklopedia.htm)
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2.2.7 Macam-Macam V Engine

Macam-macam V Engine dengan jumlah piston diantaranya adalah :

a. b.

c. d.

Gambar 2.18 V Engine V8

e.

Gambar 2.10 (a) V Engine V2, (b) V Engine V4, (c) V Engine V6

(d) V Engine V8, (e) V Engine V12
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2.2.8 Medan Magnet

2.2.8.1 Magnet

Lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang yunani menemukan batu aneh.

Batu tersebut menarik benda-benda yang mengandung besi. Karena batu tersebut

ditemukan di Magnesia, orang yunani memberi nama batu tersebut magnet.

Kemagnetan adalah suatu sifat zat yang teramati sebagai suatu gaya tarik

atau gaya tolak antara kutub-kutub tidak senama maupun senama. Semua magnet

memiliki dua kutub magnet yang berlawanan, utara (U) dan selatan (S). apabila

sebuah magnet batang digantung maka magnet tersebut berputar secara bebas.

2.2.8.2 Kutub Magnet

Semua magnet mempunyai sifat-sifat tertentu. Setiap magnet,

bagaimanapun bentuknya, mempunyai dua ujung dimana pengaruh magnetiknya

paling kuat. Dua ujung tersebut dikenal sebagai kutub magnet. Salah satu kutub

diberi nama utara (U) dan kutub yang lain diberi nama kutub selatan (S). magnet

dibuat dalam berbagai bentuk dan ukuran meliputi magnet batang, tapal kuda, dan

cakram.

Jika dua magnet saling didekatkan, mereka saling mengerahkan gaya,

yaitu gaya magnet. Gaya magnet, seperti gaya listrik, terdiri dari tarik-menarik

dan tolak-menolak. Jika dua kutub utara saling didekatkan, kedua kutub tersebut

akan tolak-menolak, demikian halnya juga jika dua kutub selatan saling

didekatkan. Namun, jika kutub utara salah satu magnet didekatkan ke kutub

selatan magnet lain, kutub-kutub tersebut akan tarik-menarik. Aturan untuk kutub-

kutub magnet tersebut berbunyi: Kutub-kutub senama akan saling tolak-menolak

dan kutub-kutub tidak senama akan tarik-menarik pada gambar 2.11.

(Hariadi,2004)
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Gambar 2.11 Dua kutub yang sama tolak-menolak

Gambar 2.12 Kutub tidak sama tarik-menarik

2.2.8.3 Medan Magnet

Medan magnet diartikan sebagai daerah (ruang) disekitar magnet yang

masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Magnet sering diartikan sebagai benda yang

dapat menarik benda lain. Jika sepotong besi ditempatkan dekat dengan magnet

alam, maka besi akan mempunyai sifat magnet seterusnya, dan jika besi magnet

ini digantung bebas, maka besi magnetik akan menempatkan diri dalam arah

utara-selatan. Kutub magnet yang mengarah utara disebut kutub selatan dan kutub

magnet yang mengarah ke selatan disebut kutub utara. Hal ini disebabkan kutub

magnet bumi berlawanan dengan arah kutub bumi. Besaran yang menyatakan

tentang medan magnet disebut induksi magnet (diberi lambang B). Induksi

magnet sering disebut rapat fluks, kuat medan magnet atau intensitas medan

magnet. Induksi magnet merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah.
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Dua kutub magnet sejenis yang saling di dekatkan akan tolak-menolak,

dan dua kutub magnet yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Faraday

menggambarkan arah gaya magnet dengan garis gaya magnet. Garis gaya magnet

ke luar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Arah medan magnet

merupakan garis singgung pada titik tersebut.

Gambar 2.13 Garis garis gaya magnet

Garis medan magnet berkeliling dalam lintasan tertutup dari kutub utara ke kutub

selatan dari sebuah magnet. Suatu medan magnet yang diwakili oleh garis-garis

gaya yang terentang dari satu kutub sebuah magnet ke kutub yang lain,

merupakan suatu daerah tempat bekerjanya gaya magnet tersebut. Garis gaya

magnet dapat diperlihatkan dengan mudah dengan menaburkan serbuk besi pada

selembar kertas yang di atas sebuah magnet. (William H. Hayt 1999)

2.2.8.4 Fluks Magnetik ∅
Garis medan magnet yang dianggap berasal dari kutub utara sebuah medan

magnet disebut Fluks magnetik. Medan magnet yang kuat mempunyai lebih

banyak garis gaya dan fluks magnetik dari pada medan magnet yang lemah.

Satu Maxwell (Mx) sama dengan satu garis medan magnet. Pada gambar

2.14, fluks yang digambarkan adalah 6 Mx sebab terdapat 6 garis medan yang

keluar maupun masuk ke tiap kutub. Weber adalah satuan fluks magnet yang lebih

besar. Satu weber (Wb) sama dengan 1 10 garis medan magnet atau Maxwell,

karena weber satuan yang besar, satuan Wb dapat digunakan 1 Wb = 10 Wb.
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Merubah mikro weber ke garis medan, kalikan dengan faktor konversi 10 garis

per weber, seperti berikut:

1 Wb = 1	 10 Wb 10
1 Wb = 1 10 garis atau Mx

Gambar 2.14 Kepadatan fluks B pada titik P adalah 2

garis per centimeter persegi atau 2G

2.2.8.5 Kerapatan Fluks B

Seperti diperlihatkan pada gambar 2.14, kerapatan fluks adalah jumlah

garis medan magnet per satuan luas bagian yang tegak lurus terhadap arah fluks.

Kerapatan fluks dinyatakan sebagai

B = ∅ / A (2.1)

Dengan ∅ adalah fluks yang melalui luas A dan kerapatan fluks adalah B.

pada sistem cgs, satu gauss (G) adalah satu garis per centimeter persegi atau

1Mx/ . Contoh pada gambar 2.14, fluks total adalah 6 garis atau 6 Mx, tetapi

pada daerah P, kerapatan fluks B adalah 2 G karena terdapat 2 garis per .

Kerapatan fluks mempunyai nilai yang lebih besar jika dekat dengan kutub.

Dalam SI, satuan kerapatan fluks B adalah weber per meter persegi ( ).

Satu weber permeter persegi disebut satu tesla, yang disingkat T.
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2.2.8.6 Medan Magnet Pada Kumparan Berarus Listrik

Jika sebuah solenoid panjangnya L, terdiri dari lilitan sebanyak N berarus

listrik I, maka :

Besarnya induksi magnet di pusat solenoid adalah

B =
	 .

= . I. n (2.2)

n =

Besarnya induksi magnet di ujung solenoid sebesar :

B =
	 .. = B =

	 .
(2.3)

Jadi besarnya induksi magnet diujung solenoida sebesar setengah dari besarnya

induksi magnet di pusat solenoida. (Paul A.Tipler 1991).

2.2.8.7 Intensitas Medan Magnet

Kuat medan magnet (intensitas magnet) adalah bilangan perbandingan

rapat fluks magnetik di ruang hampa udara dan permeabilitas ruang tersebut.

(P. Hammond 1964).

H = (2.4)

Untuk medan magnet dalam kawat lurus, intensitas magnet mempunyai nilai,

H = (2.5)

Kuat medan magnet pada pusat solenoid atau toroida,

H = (2.6)

Sedangkan pada ujung solenoid

H = (2.7)

Dengan:

H adalah kuat medan magnet (Am)

I adalah kuat arus listrik (A)

N adalah jumlah lilitan

ls adalah panjang solenoid (m)
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2.2.8.8 Permeabilitas

Jika inti bahan berbeda dengan ukuran fisik yang sama digunakan dalam

elektromagnetik, maka kuat magnet akan berubah-ubah sesuai dengan inti yang

digunakan. Perubahan kekuatan ini karena semakin besar atau semakin kurang

jumlah garis fluks yang lewat melalui inti. Bahan yang mana garis fluks telah bisa

ditetapkan dikatakan magnet dan memiliki permeabilitas yang tinggi.

Permeabilitas ( ) suatu bahan adalah ukuran mudahnya garis fluks dapat

ditetapkan dalam suatu bahan. Hal ini mirip dengan sifat hantaran dalam

rangkaian listrik. Permeabilitas ruang hampa ₒ adalahₒ = 4 × 10 weber / amperemeter

Sebagaimana ditunjukan di atas memiliki satuan weber/amper. Dalam

praktek, permeabilitas semua bahan yang bukan magnet, seperti tembaga,

aluminium, kayu, kaca dan udara adalah sama dengan permeabilitas ruang hampa.

Bahan yang memiliki permeabilitas sedikit lebih kecil dari permeabilitas ruang

hampa disebut diagmanetik dan bahan yang memiliki permeabilitas sedikit lebih

besar dari ruang hampa disebut paramagnetik. Bahan magnet seperti besi, nikel,

baja, cobalt, dan campuran dari bahan tersebut memiliki permeabilitas ratusan dan

bahkan ribuan kali permeabilitas ruang hampa. Bahan ini memiliki permeabilitas

yang sangat tinggi yang direfransikan sebagai ferromagnetik. Perbandingan

permeabilitas bahan terhadap permeabilitas ruang hampa disebut permeabilitas

relatif, secara umum untuk bahan ferromagnetik, ≥ 100, dan untuk bahan yang

bukan magnet = 1 (hayt 1999).

= (2.8)

Maka dari persamaan di atas dapat dicari juga untuk menentukan permeabilitas

( ) dengan persamaan dibawah ini= 	 × (2.9)
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2.2.9 Gaya dan Hukum Coulomb

Definisi : besarnya gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara

kutub-kutub magnet, sebanding dengan kuat kutubnya masing-masing dan

berbanding terbalik terhadap kuadrat jaraknya. (Paul A. Tipler 1991).

F ……...... F

m1 m2
F = × 	 (2.10)

Dengan:

F adalah Gaya tarik-menarik/gaya tolak menolak (N)

R adalah Jarak (m)	 	 adalah kuat kutub magnet (Am)

adalah permeabilitas ruang hampa.

Nilai = 10 Weber/A.m

2.2.10 Hukum Ohm

Bunyi hukum ohm adalah kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar

sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar itu bila suhunya

tetap. (Paul A. Tipler 1991).

Maka persamaannya dari hukum Ohm adalah :

I = (2.11)

Dengan:

I adalah arus (A)

V adalah beda potensial (volt)

R adalah hambatan (ohm)

Hambatan diturunkan dari konsep kuat arus menurut hukum Ohm, sehingga

hambatan adalah tegangan atau beda potensial dibagi kuat arus R =	

U U
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Untuk konduktor yang memiliki luas penampang A serba sama maka

persamaannya adalah :

R = 	 (2.12)

Dengan:

R adalah hambatan (ohm)

adalah hambatan jenis (ohm/m)

l adalah panjang konduktor (m)

A adalah luas penampang konduktor ( )

Dengan persamaan untuk mencari besar luas penampang (A) adalah :

A = L.⊙
= (2.13)

2.2.11 Interaksi Gaya Antara Dua Magnet

Gambar 2.15 Interaksi antara dua magnet

Bila ada magnet disekitarnya dengan kuat kutub qm` yang terlihat pada

gambar diatas, maka gaya yang bekerja pada qm adalah :

F = (2.14)

Dengan:

F adalah gaya antara kedua magnet (N)

qm1 adalah kuat kutub magnet pertama (Am)

qm2 adalah kuat kutub magnet kedua (Am)

r adalah jarak antara kedua magnet (m)

Benda-benda logam (magnetik) yang berada di sekitar medan magnet

tersebut akan mengalami gaya magnetik. Seperti halnya gaya elektrostatik (gaya

coulomb) pada kasus medan listrik, dalam medan magnetik pun terdapat gaya

magnetik yang serupa dengan gaya coulomb. Besar gaya kekuatan magnet
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didasarkan atas adanya gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik di antara

kutub magnet yang satu dengan kutub magnet yang lainnya. Menurut hukum

coulomb, besar gaya tarik menarik atau tolak menolak kutub-kutub berbanding

langsung dengan kekuatan kutub-kutub itu dan berbanding terbalik dengan jarak

kuadrat antara kutub dengan kutub yang bersangkutan. (Paul A. Tipler 1991).

Dalam satuan MKS, satuan kutub haruslah sama dengan satuan

magnetisasi dikalikan luas, sehingga satuan kuat kutub magnet adalah Am. Maka

persamaannya sama dengan

HA = qm (2.15)

2.2.12 Torsi

Torsi adalah suatu pemuntiran sebuah batang yang diakibatkan oleh kopel-

kopel (couples) yang menghasilkan perputaran terhadap sumbu longitudinalnya.

Kopel-kopel yang menghasilkan pemuntiran sebuah batang disebut momen putar

(torque) atau momen punter (twisting moment). Momen sebuah kopel sama

dengan hasil kali salah satu gaya dari pasangan gaya ini dengan jarak antara garis

kerja dari masing-masing gaya.

Gambar 2.16 Momen Kopel Pada Batang

= F . d (2.16)

Dengan:

adalah torsi atau momen putar (Nm)

F adalah gaya (N)

D adalah jarak benda kepusat (m)
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Besarnya momen gaya yang tergantung dari besar gaya yang diberikan dan

lengan momennya (jarak dari sumbu rotasi yang tegak lurus dengan vektor gaya).

Secara matematis ditulis :

= F . l (2.17)

Dengan:

adalah torsi (Nm)

F adalah gaya (N)

l adalah jarak dari sumbu rotasi yang tegak lurus dengan gaya (m)

2.2.13 Piston /Torak

Piston/Torak adalah besi/aluminium yang terpasang di dalam sebuah

silinder mesin pembakaran dalam silinder hidrolik, pneumatik dan silinder pompa.

Piston pada mesin juga dikenal dengan istilah torak adalah bagian (parts) dari

mesin pembakaran dalam yang berfungsi sebagai penekan udara masuk dan

penerima tekanan hasil pembakaran pada ruang bakar. Piston terhubung ke poros

engkol (crankshaft) melalui setang piston (connecting rod). Material piston

umumnya terbuat dari bahan yang ringan dan tahan tekanan, misal aluminium

yang sudah dicampur bahan tertentu (aluminium alloy).

Torak akan selalu mengalami gesekan dan menerima panas yang tinggi

saat mesin bekerja, oleh karena itu torak harus terbuat dari bahan yang memiliki

sifat-sifat sebagai berikut : ringan, kuat dan kokoh, penghantar panas yang baik,

tahan gesekan, koefisien muai kecil.

2.2.13.1 Perhitungan Kecepatan Piston

Sewaktu motor berputar, kecepatan piston di TMA dan TMB lebih kecil

dibandingkan pada bagian tengah, oleh karena itu kecepatan piston dapat dihitung

dengan persamaan sebagai berikut :

V = = (2.18)

Dengan:

V adalah kecepatan piston

L adalah langkah (m)

N adalah putaran motor (Rpm)
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2.2.14 Batang Torak

Batang torak (conecting rod) menghubungkan torak dan poros engkol.

Bagian yang kecil disebut small end dan bagian yang besar yang berhubungan

dengan poros engkol disebut big end.

Gambar 2.17 Lengan Engkol

Batang torak berfungsi meneruskan tenaga dari torak menuju poros

engkol. Crank pin pada big end berputar dengan kecepatan tinggi saat mesin

berputar hal ini mengakibatkan temperatur menjadi tinggi, untuk mengatasi hal itu

maka pada bagian tersebut dipasang bantalan poros engkol atau biasa disebut

metal.

2.2.15 Poros Engkol /Crankshaft

Poros engkol bekerja secara berputar dibagian bawah blok silinder dan

dihubungkan dengan torak melalui batang torak. Gerakan naik turun torak

dipindahkan ke poros engkol melalui batang torak yang dipasangkan pada

bantalan jalan poros engkol. Hal ini adalah suatu cara kerja gabungan batang torak

dengan poros engkol sehingga gerakan naik turun piston dapat dirubah menjadi

gerak putar pada poros engkol. Bobot pengimbang dapat juga dipasang dengan

membautkannya pada poros engkol. Aksi yang berlawanan ini juga akan meredam

getaran mesin. (http:/www.google.com jurnal motor torak)
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Gambar 2.18 Poros Engkol

2.2.15.1 Perhitungan Pada Poros

1. Pembebanan Tetap (constant loads)

Untuk poros yang hanya terdapat momen puntir saja dapat dihitung dengan

persamaan sebagai berikut :

(2.19)

Dengan:

T adalah momen puntir

J adalah momen inersia polar

r adalah jari-jari poros = /2

adalah torsional shear stress

Untuk poros solid (Solid shaft), dapat dihitung dengan persamaan :

J = (2.20)

Sehingga dapat dihitung momen puntir pada poros adalah :

= (2.21)

T = (2.22)

Sehingga akan didapatkan daya yang ditransmisikan oleh poros dengan

persamaan sebagai berikut :

P = (2.23)
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Dengan:

P adalah daya (W)

T adalah momen Puntir (N/m)

N adalah keceptan poros (Rpm)

2.2.16 Roda Gila / Flywheel

Roda gila/Flywhell adalah sebuah komponen berupa sebuah piringan yang

dipasangkan pada flense di ujung roda poros engkol. Bagian tepi roda gila

biasanya memiliki cincin yang bergerigi untuk pertautan dengan roda gigi motor

starter pada saat motor dihidupkan. Karena itu tanpa roda gila hampir tidak

mungkin menghidupkan mesin. Kalaupun hidup, putaran mesin menjadi tidak

teratur. Bobot yang dimiliki roda gila inilah yang menyebabkan putaran poros

engkol mantap dan halus. Bobot roda gila pada mesin mobil penumpang berkisar

7.5-50 KG. Roda gila/Flywheel bisa disebut juga sebuah massa yang berputar, dan

dipergunakan sebagai penyimpan tenaga di dalam mesin. Tenaga yang tersimpan

dalam roda gila berupa tenaga kinetik yang besarnya adalah :

= I. (2.24)

Dengan:

adalah kecepatan sudut/detik (radian/detik)

I adalah momen inersia roda gila terhadap sumbu putarannya.

Untuk I silinder pejal persamaannya adalah :

I = m. (2.25)

Untuk I silinder berbanding tipis persamaannya adalah :

I = m. (2.26)

Untuk I silinder berdinding tebal persamaannya adalah :

I = m. (r1 +r2 ) (2.27)

Dengan:

m adalah massa jenis

r adalah jari-jari kelembaman

adalah kecepatan sudut/detik (radian/detik).
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Menghitung kecepatan sudut dengan cara ( ) merubah kecepatan putar motor

(rpm) ke (rad/s) dengan menggunakan persamaan berikut:. 	 	 	 2 (2.28)

Mendapatkan kecepatan sudutnya dapat menggunakan persamaan berikut:

= (2.29)

Dengan untuk mencari v dapat menggunakan persamaan berikut:

V = (2.30)

Jumlah energi yang dapat disimpan pada rotor tergantung sampai titik

mana motor akan melengkung. Tegangan hoop adalah pertimbangan utama dalam

mendesain roda gila sebagai penyimpanan energi, persamaannya adalah :

= . . (2.31)

Dengan:

adalah tegangan tarik (tensile stress) pada rim dari roda gila

adalah densitas dari roda gila

r adalah jari-jari kelembangan dari roda gila

adalah kecepatan sudut dari roda gila

Pada saat tenaga mesin bertambah, putarannya bertambah dan tenaga

tersebut tersimpan dalam roda gila. Pada saat mesin kekurangan tenaga, roda gila

tersebut akan memberikan tenagannya.

Roda gila dipasang kokoh pada ujung poros engkol sehingga tidak mudah

bergeser dari dudukannya. Ini untuk menjamin agar roda gila, mesin, dan kode

penyalaan tetap pada posisi yang benar. Selain itu, tepat ditengah roda gila ada

lubang kecil. Bantalan peluru ini bertugas menahan ujung bagian depan poros

kopling.

Gambar 2.19 Roda Gila
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2.2.17 Perhitungan Kapasitas Mesin

Kapasitas mesin ditunjukan oleh volume yang terbentuk pada saat piston

bergerak keatas dari TMB ke TMA, disebut juga sebagai volume langkah.

Volume langkah dihitung dalam satuan cc ( ), menggunakan persamaan

sebagai berikut :

Volume langkah = luas lingkaran silinder × panjang langkah

= πr × S

= ( ) × S

= . .S (2.32)

Dengan:

adalah Volume langkah (cc)

D adalah diameter silinder (mm)

S adalah langkah piston (mm)

2.2.18 Frekuensi dan Periode

Sebuah partikel/benda yang bergerak melingkar baik gerak melingkar

beraturan ataupun yang tidak beraturan, gerakannya akan selalu berulang pada

suatu saat tertentu. Dengan memperhatikan sebuah titik pada lintasan geraknya,

sebuah partikel yang telah melakukan satu putaran penuh akan kembali atau

melewati posisi semula. Gerak melingkar sering dideskripsikan dalam frekuensi

(f), yaitu jumlah putaran tiap satuan waktu atau jumlah putaran per sekon.

Sementara itu periode (T) adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu

putaran.

Hubungan antara periode (T) dan frekuensi (f) adalah :

T = atau f = (2.33)

Dengan:

T adalah periode (s)

F adalah frekuensi (Hz)

Untuk benda yang berputar membentuk lingkaran dengan laju konstan v, dapat

dituliskan persamaan dibawah ini : (Paul A. Tipler 1991).
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v = (2.34)

Jika kecepatan linier belum diketahui maka kecepatan linier (v) dapat dicari

dengan persamaan dibawah ini :

v = .r (2.35)

Dengan:

v adalah kecepatan linier (m/s)

adalah kecepatan sudut (rad/s)

R adalah jari-jari (m)

2.2.19 Massa dan Berat

Berat dari sebuah benda lebih dikenal sebagai gaya. Berat adalah gaya

tarik gravitasi bumi pada benda. Massa menunjukan sifat inersia dari benda, lebih

besar massa lebih besar juga gaya yang dibutuhkan untuk menimbulkan

percepatan gravitasi yang dimana nilainya adalah = 9,80 m/ , hal ini

ditunjukan dalam hukum kedua Newton.

F = m. (2.36)

Sebaliknya, berat adalah sebuah gaya yang bekerja pada sebuah benda sebagai

tarikan oleh bumi atau benda besar lainnya. (Young, Hugh., 2000 University

Physics).

2.2.20 Kerja dan Daya Pada Gerak Rotasi

Sebuah gaya tangensial F bekerja di pinggir piringan yang berputar,maka

roda berputar sejauh sudut d yang sangat kecil pada sumbu tetap dalam sumbu

interval dt yang sangat kecil. Kerja dW yang dilakukan oleh gaya F ketika titik

pada pinggiran roda bergeser sejauh ds adalah dW = F.ds. jika d diukur dalam

radian, maka ds = R d dan dW = F R d . Karena F.R adalah torsi yang

disebabkan oleh gaya F, maka :

dW = .d (2.37)

Bagaimana dengan daya yang berhubungan dengan kerja yang dilakukan

oleh sebuah torsi yang bekerja pada sebuah benda berputar, maka dapat dilakukan
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dengan membagi kedua ruas dari persamaan dengan selang waktu dt selama

terjadinya perpindahan sudut, maka didapatkan :

=

Dengan dW / dt adalah laju dalam melakukan kerja atau daya (P), dan d / dt

adalah kecepatan sudut ( ). (Young, Hugh., 2000, University Physics)

P = 	. (2.38)

2.2.21 Efisiensi

Menghitung efisiensi dapat menggunakan persamaan dibawah ini :

= × 100% (2.39)

Dengan:

adalah daya keluaran

adalah daya masukan

Menghitung daya keluaran dapat menggunakan persamaan dibawah ini :

P = . (2.40)

Dengan:

adalah torsi (N.m)

adalah kecepatan sudut (rad/s)

P adalah daya (W)

Menghitung daya masukan ( ) dapat menggunakan persamaan dibawah ini:

P = V.I (2.41)

Dengan:

V adalah tegangan (Volt)

I adalah arus (Ampere)

P adalah Daya (W)
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BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini meliputi tahap perancangan dan pembuatan. Pada tahap ini

dibagi menjadi 6 tahap yaitu:

1. Perancangan dan pembuatan engkol (Crankshaft),

2. Perancangan dan pembuatan lengan engkol,

3. Perancangan dan pembuatan piston,

4. Perancangan dan pembuatan solenoid,

5. Perancangan dan pembuatan roda gila (flywheel) dan

6. Pembuatan kerangka V engine.

Menggabungkan hasil perancangan dan pembuatan alat menjadi sebuah

motor yang utuh, setelah itu melakukan pengujian untuk mengetahui apakah

motor dapat menghasilkan putaran, kemudian melakukan pengukuran kecepatan

putar dari motor untuk mengetahui kemampuan dari motor tersebut, dan

menghitung torsi yang dihasilkan oleh V engine dengan sistem motor solenoid

menggunakan empat piston dan empat silinder.

3.1.1 Perancangan Sistem

Secara umum alat yang akan dibuat terdiri dari tiga bagian utama yaitu

ACCU, motor solenoid dan  roda gila (flywheel). Diagram blok perencanaan V

engine dengan sistem motor solenoid menggunakan empat piston dan empat

silinder diperlihatkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1 Blok diagram prinsip kerja alat

Accu Lilitan/ Solenoid Piston bergerak translasi

Engkol merubah pergerakan

translasi dari roda gila
Putaran/ Rpm
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3.1.1.1 Perancangan Engkol

Perancangan engkol (Crankshaft) dan pergerakannya dapat dilihat pada

gambar 3.2. Pada bagian ini berfungsi sebagai penggerak untuk memutar piston

dengan gerakan translasi dengan perbedaan sudut fase sebesar 90°. Hal ini

dikarenakan bahwa sudut perputaran penuh adalah sebesar 360° dan dibagi

banyaknya piston sehingga didapat perbedaan sudut fase engkol
° 	90°.

Engkol ini dirancang dan direncanakan seperti ini karena hasil yang diinginkan

pada unjuk kerja V engine ini nantinya seimbang antara piston yang satu dengan

yang lainnya dan mengurangi adanya hentakan mesin (knocking) karena

pergerakan motor yang teratur oleh perbedaan sudut fase engkol tersebut. Engkol

ini akan dihubungkan ke roda gila dan akan dihubungkan ke lengan engkol,

dimana engkol ini untuk merubah pergerakan piston yang secara translasi menjadi

pergerakan berputar. Perancangan engkol ini harus benar-benar kuat dan

diperhatikan agar pada saat menerima pergerakan dari piston yang besar dan

secara terus menerus tidak terlepas dari posisinya.

Gambar 3.2 Perancanagan Engkol tampak samping

Gambar 3.3 Perancanagan Engkol tampak depan
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Mengitung momen puntir pada poros dapat menggunakan persamaan (2.22)

T =

Sehingga akan didapatkan daya yang ditransmisikan oleh poros dengan

persamaan (2.23) sebagai berikut:

P =

Dengan:

P adalah daya (W)

T adalah momen puntir (N/m)

N adalah kecepatan poros (Rpm)

3.1.1.2 Perancangan Lengan Engkol

Perancangan lengan engkol ini, dari semua teori yang ada semakin

panjang lengan engkol maka kestabilan gerakan engkol yang di dapatkan akan

lebih baik, oleh karena itu dalam perancangan ini digunakan lengan engkol

dengan panjang 6 cm dengan lebar dari stang engkol yang akan dibuat sebesar 0,5

cm dan tingginya sebesar 0,7 cm agar dimensinya sesuai dengan perancangan

piston yang akan dibuat. Lengan engkol terdapat dua sisi, sisi yang pertama untuk

menghubungkan ke pegangan piston dan sisi yang kedua untuk menghubungkan

ke engkol (crankshaft) yang dimana tempat roda gila (flywheel) diletakkan.

a.

b.

6 cm

0,5 cm0,7 cm
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c.

Gambar 3.4 (a) Lengan engkol tampak depan

(b) Lengan engkol tampak bawah

(c) Lengan engkol tampak samping

3.1.1.3 Perancangan Piston

Perancangan piston ini akan digunakan magnet permanen Neodymium Iron

Boron (NdFeB) sebagai piston, agar lebih meringankan pergerakan dari piston

dan kecepatan yang didapatkan akan semakin besar, selain itu juga dilihat dari

spesifikasi magnet permanen Neodymium Iron Boron (NdFeB) adalah jenis

magnet yang paling bagus dan kuat selain itu juga memiliki nilai kuat medan

magnet yang paling besar yaitu sebesar 1,2 T dibandingkan dengan jenis magnet

yang lainnya dimana ukuran diameter magnet permanen Neodymium Iron Boron

(NdFeB) yang digunakan berdiameter 2,5 cm, dengan ketebalan 0,9 cm yang

kemudian akan dihubungkan ke As pegangan piston.

Silinder atau solenoid akan terjadi proses tolak menolak antara piston

magnet permanen Neodymium Iron Boron (NdFeB) dengan kuat medan magnet

yang dihasilkan oleh solenoid sehingga piston bergerak terdorong atau tertolak

sejauh 2.7 cm sehingga terjadi proses gerak secara translasi (bolak balik).

0,5 cm

0,
7 

cm
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a. b.

c.

Gambar 3.5 (a) Perancangan piston tampak depan

(b) Perancangan piston dan pegangan tampak depan

(c) Perancangan piston dan pegangan tampak samping

2,5 cm

0,9 cm

0,
9 

cm

7 cm
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Sewaktu motor berputar, kecepatan piston di TMA dan TMB lebih kecil

dibandingkan pada bagian tengah, oleh karena itu kecepatan piston dapat dihitung

dengan persamaan (2.18) sebagai berikut:

V = =

Dengan:

V adalah kecepatan piston

L adalah langkah (m)

N adalah putaran motor

Perhitungan kapasitas mesin

Kapasitas mesin ditunjukkan oleh volume yang terbentuk pada saat piston

bergerak keatas dari TMB ke TMA, disebut juga sebagai volume langkah.

Volume langkah dihitung dalam satuan cc ( ), menggunakan persamaan (2.32)

sebagai berikut:

Volume langkah = luas lingkaran silinder × panjang langkah

= ×
= ( ) ×
= . .S

Dengan:

adalah volume langkah (cc)

D adalah diameter silinder (mm)

S adalah langkah piston (mm)
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3.1.1.4 Perancangan Solenoid

Perancangan solenoid digunakan kawat kumparan dengan diameter kawat

0,8 cm dengan jumlah lilitan 2000 lilitan karena silinder yang digunakan

berjumlah empat maka lilitan per silinder adalah 500 lilitan dengan piston magnet

permanen Neodymium Iron Boron (NdFeB) berdiameter 2,5 cm.

Gambar 3.6 Perancangan solenoid

Gambar 3.7 Perancangan solenoid tampak depan

2,7 cm

4 cm

0,3 cm
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Perancangan solenoid ini menggunakan 500 lilitan persilindernya jadi total

lilitan adalah 2000 lilitan dengan panjang kumparan dari titik A ke titik B atau

dari ujung solenoid ke ujung yang lainnya sebesar 4 cm, dan rapat fluks magnet

dari magnet permanen dengan jenis Neodymium Iron Boron (NdFeB) sebesar 1,2

T. dari persamaan (2.14) maka gaya tolak antara magnet permanen dengan

magnet yang dihasilkan oleh solenoid dapat dihitung sebagai berikut:

F =
. .

Terlebih dahulu kita mencari luas (A) menggunakan persamaan (2.13) di bawah

ini:

A = L⨀
=

= 3,14 . (1,35 × 10 )
= 5,722	× 10 	

Dengan nilai 1,35 cm adalah jari-jari dari silinder.

Sedangkan luas (A) untuk magnet permanen dapat dihitung dengan persamaan

(2.13) yang sama, sehingga hasilnya adalah:

A = L⨀
=

= 3,14 . (1,25 × 10 )
= 4,906 × 10

Dengan 1,25 cm adalah jari-jari dari magnet permanen Neodymium Iron Boron

(NdFeB).

Kemudian kembali kepersamaan (2.14) dapat mencari nilai dari kuat kutub (qm)

dengan menggunakan persamaan (2.15) sebagai berikut:

qm = H. A

Dengan H adalah kuat medan magnet yang dapat kita tuliskan persamaannya (2.4)

adalah:

H =
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Setelah mengetahui besar fluks magnet yang telah terukur maka kita akan

mengetahui besar atau kuat medan magnetnya, tetapi terlebih dahulu mencari nilai

dari dengan menggunakan persamaan (2.9) di bawah ini.= ×
= 1 × (4 × 3,14 × 10 )

= 1,256 × 10 H/m

Sedangkan untuk permeabilitas magnet permanen Neodymium Iron Boron

(NdFeB) adalah: = ×
= 1,05 × (4	× 3,14 × 10 )

= 1,3188 × 10 H/m

Kembali kepersamaan (2.4) jadi kuat medan magnet (H) yang dihasilkan oleh

solenoid adalah sebesar,

=

Sedangkan kuat medan (H) yang terdapat dalam magnet Neodymium Iron Boron

(NdFeB) adalah:

=

Kemudian gunakan persamaan (2.15) maka di dapatkan untuk kuat kutub ( )

dan kuat kutub ( ) adalah sebesar:

= H.A

= H.A

	merupakan kuat kutub yang terdapat pada solenoid, sedangkan

merupakan kuat kutub yang terdapat dalam magnet permanen Neodymium Iron

Boron (NdFeB). Kembali lagi pada persamaan (2.14), sekarang dapat dihitung

besar dari gaya tolak antara kedua magnet tersebut.

F =
. .

Dapat dihitung torsinya dengan persamaan (2.17) adalah:= .
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3.1.1.5 Perancangan Roda Gila (flywheel)

Perancangan roda gila (flywheel). dibutuhkan sebagai penstabil putaran

motor serta menyimpan energi saat piston bergerak. Roda gila yang digunakan

dalam perancangan ini terbuat dari plat besi dengan ukuran diameter 10 cm,

ketebalan 2,7 cm.

Gambar 3.8 Perancangan Roda gila

Roda gila (flywheel) bisa disebut juga sebuah massa yang berputar, dan

dipergunakan sebagai penyimpan tenaga di dalam mesin. Tenaga yang tersimpan

dalam roda gila (flywheel) berupa tenaga kinetik yang besarnya dari persamaan

(2.24) adalah:

I.

Dengan:

adalah kecepatan sudut/detik (radian/detik)

I adalah momen inersia roda gila terhadap sumbu putarnya.

Untuk I silinder pejal dapat dihitung dari persamaan (2.25) adalah:

I = m.

Untuk I siinder berdinding tipis dapat dihitung dari persamaan (2.26) adalah:

I = m.
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Untuk I silinder berdinding tebal dapat dihitung dari persamaan (2.27) adalah:

I = m.( 1 + 2 )

Dengan:

m adalah massa jenis

r adalah jari-jari kelembaman

adalah kecepatan sudut/s (radian/s),

Mendapatkan kecepatan sudutnya dapat dihitung dengan persamaan (2.29) adalah:

=
×

Dengan untuk mencari v dapat dihitung dengan persamaan (2.30) adalah:

v =

Jumlah energi yang dapat disimpan pada rotor tergantung sampai titik

mana motor akan melengkung. Tegangan hoop adalah pertimbangan utama dalam

mendesain roda gila sebagai penyimpanan energi, dapat dihitung dengan

persamaan (2.31) adalah:

= 	. .

Dengan:

adalah tegangan tarik (tensile stress) pada roda gila

adalah densitas dari roda gila	adalah jari-jari kelembaman dari roda gila

adalah kecepatan sudut dari roda gila.

Saat tenaga mesin bertambah, putarannya bertambah dan tenaga tersebut

tersimpan dalam roda gila. Saat mesin kekurangan tenaga, roda gila akan

memberikan tenaganya.

3.1.1.6 Perancangan Kerangka V Engine

Kerangka motor digunakan sebagai pegangan dari komponen-komponen

motor yang terdiri dari bearing sebagai tempat meletakkan engkol dan roda gila

serta pegangan piston dan pegangan solenoid.
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Gambar 3.9 Kerangka V Engine

3.1.2 Perancangan Posisi Switch Pada Solenoid

Perancangan switch berfungsi sebagai timing tegangan pada solenoid yang

nantinya berpengaruh pada pergerakan piston. Perancangannya tentu harus

disesuaikan dengan gerakan (translasi) piston, dimana pada saat piston akan mulai

bergerak turun harus terjadi timing pada solenoidnya sehingga piston

mendapatkan gaya dorong medan magnet, perancangan switch ini agar pegerakan

dengan perbedaan sudut fase yang didapatkan dari piston satu dengan piston yang

lainnya sebesar 90°. Karna pada V engine ini terdapat empat piston maka terdapat

empat switch yang posisinya telah diatur sedemikian rupa agar pergerakannya

sesuai dengan timing yang dibutuhkan oleh piston. Perhatikan gambar 3.11

Gambar 3.10 Perancangan Switch

30 cm

7,5 cm15 cm7,5 cm
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Gambar 3.11 Perancangan Switch Pada Solenoid

3.1.3 Prinsip Kerja Alat

Sumber DC telah di hidupkan kondisi mula-mula motor belum berputar,

karena kumparan (solenoid) belum menghasikan medan magnet karena switch

masih dalam kondisi off. Langkah yang pertama di lakukan adalah langkah

starting dengan memutar roda gila. Tonjolan switch akan memicu terjadinya

konduksi, sehingga saat konduksi sebelum piston maksimum, piston akan

terdorong atau tertolak akibat adanya gaya tolak menolak antara kedua magnet,

karena adanya momen gaya pada roda gila maka piston akan bergerak

meninggalkan kondisi maksimum tersebut bersamaan dengan terputusnya switch.

Momen gaya tersebut akan menggerakan sistem pada siklus berikutnya sampai

terjadi konduksi lagi, ini akan terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus

dari piston satu sampai piston keempat.
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Gambar 3.12 V Engine Tampak Atas Depan

Gambar 3.13 V Engine Tampak Depan
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian rancang bangun prototype V engine dengan sistem motor solenoid

menggunakan empat piston dan empat silinder dilakukan di Laboratorium

Elektronika dan Digital Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Elektro Universitas

Mataram.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian direncanakan akan dilakukan dalam kurun waktu selama enam

bulan. Proses penelitian ini akan dilakukan secara bertahap mulai dari persiapan-

persiapan studi literatur, alat dan bahan, perakitan serta pengujian.

3.3 Alat dan Bahan

Dalam penelitian ini akan digunakan berbagai alat dan bahan di antaranya:

3.3.1 Alat Perakitan

1. Bor besi

2. Mata bor 3 mm

3. Mata bor 5 mm

4. Tang

5. Gergaji besi

6. Gerinda besi

7. Seperangkat personal komputer

8. Penggaris

9. Amplas besi

10. Pensil, polpen dan spidol.

3.3.2 Bahan Penelitian

1. Plat aluminium siku ketebalan 3 mm (4 buah)

2. Bearing 4 mm (2 buah)

3. Baut 8 mm (20 buah)

4. Besi diameter 3 mm

5. Besi diameter 4 mm
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6. Lem besi

7. Bos silinder diameter 2,7 cm

8. Kawat kumparan diameter 0,8 mm

9. Pipa aluminium tempat solenoid (4 buah)

10. Magnet permanen (NdFeB) (12 buah)

11. Plat besi roda gila diameter 10 cm

12. Plat besi dudukan motor 20× 30 cm

3.3.3 Alat Pengujian

1. Tacho Meter

2. Avo Meter

3. Multi Meter

4. Neraca Pegas

3.4 Langkah-Langkah Penelitian

Adapun tahapan-tahapan penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

A. Persiapan

Dibutuhkan persiapan dalam meneliti dan menentukan bagaimana konsep,

cara, serta hal-hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian ini

meliputi pengetahuan tentang konsep V engine, konsep motor solenoid,

konsep fluks magnet dalam lilitan serta efisiensi kecepatan motor.

B. Studi Literatur

Studi literatur sangat dibutuhkan sebagai penunjang dalam menyelesaikan

penelitian yaitu dengan mengumpulkan teori-teori yang mendukung serta

yang berkaitan dengan rancang bangun prototype V engine dengan sistem

motor solenoid menggunakan empat piston dan empat silinder.

C. Mengumpulkan Alat dan Bahan

Berdasarkan perencanaan yang telah disusun, maka selanjutnya dilakukan

pencarian dan pemilihan bahan-bahan serta alat bantu yang dibutuhkan

untuk membuat rancang bangun prototype V engine dengan sistem motor

solenoid menggunakan empat piston dan empat silinder.



47

D. Perancangan dan Pembuatan

Merancang dan membuat bagian-bagian dari motor, adapun proses

perancangan dan pembuatan berupa:

1. Perancangan dan pembuatan engkol (crankshaft)

2. Perancangan dan pembuatan lengan engkol

3. Perancangan dan pembuatan piston

4. Perancangan dan pembuatan solenoid

5. Perancangan dan pembuatan roda gila (flywheel)

6. Perancangan dan pembuatan kerangka V engine.

E. Perakitan motor

Menggabungkan semua hasil perancangan dan pembuatan engkol, lengan

engkol, piston, solenoid, roda gila dan kerangka sehingga menjadi suatu

motor yang utuh.

F. Pengujian dan Pengukuran

Melakukan pengujian terhadap motor, untuk mengetahui bahwa motor

dapat berputar, melakukan pengukuran terhadap kecepatan putar motor

dan membandingkan efisiensi dengan motor yang lain.

G. Pencatatan Hasil Pengujian dan Pengukuran.
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3.5 Diagram Alir Penelitian

Tidak

Ya

Gambar 3.14 Diagram Alir Penelitian

Mulai

Identifikasi masalah dan tujuan
penelitian

Studi literatur

Desain alat
1. Penentuan spesifikasi magnet permanen
2. Perancangan engkol
3. Perancangan lengan engkol
4. Perancangan piston
5. Perancangan solenoid
6. Perancangan kerangka V Engine

Penyediaan Alat dan Bahan

Pembutan bagian-bagian V Engine

Pengujian V Engine

Perakitan V Engine

1. V Engine menghasilkan putaran?
2. menghitung kecepatan putar

V Engine, gaya dan torsi?

Analisa hasil pengujian alat

Kesimpulan dan saran

Selesai
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3.6 Diagram Alir Perancangan

Tidak

Ya

Gambar 3.15 Diagram Alir Perancangan

Mulai

Selesai

Pengumpulan Alat dan Bahan

1. Pembuatan Solenoid dengan panjang solenoid 4 cm dengan 500
lilitan

2. Panjang pergerakan piston 2,7 cm
3. Pembuatan pegangan piston dengan panjang 6 cm yang

ditempatkan dengan magnet NdFeB dengan diameter 2,5 cm
4. Pembuatan lengan engkol yang panjangnya 6 cm
5. Pembuatan engkol (crankshaft) dengan diameter 0,4 cm
6. Pembuatan roda gila dengan diameter 10 cm
7. Pembuatan kerangka V Engine

Perakitan V Engine

Pengujian V Engine

1. V Engine menghasilkan putaran sebesar≥ 	3705 Rpm dan torsi ≥ 	0,637 Nm
2. Menghitung gaya pada V Engine

Analisa hasil pengujian alat

Kesimpulan dan saran
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3.7 Diagram Alir Perhitungan

Gambar 3.16 Diagram Alir Perhitungan

Mulai

Selesai

Tegangan

Arus/Daya Masukan (2.41)
P=V.I

Rapat fluks (2.1)
B = ∅ / A

= 4 . . 		Kapasitas Mesin (2.32)

Kecepatan Piston (2.18)

V= =

=

								 = 0											Kuat Medan Magnet (2.4)

Kuat Kutub Magnet (2.15)
= H.A

= H.A

= 	.		 	.	4 					Gaya Tolak (2.14)

									 = 12 . 					Perhitungan Roda Gila (2.24)

Perhitungan Poros (2.22)

P=

= 1Frekuensi Piston (2.33)

= × 100	%Efisiensi (2.39)
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Parameter-Parameter Prototype V Engine dengan Sistem Motor Solenoid

Menggunakan Empat Piston dan Empat Silinder

Adapun beberapa parameter yang dibutuhkan dalam perancangan

prototype V engine dengan sistem motor solenoid menggunakan empat piston dan

empat silinder yaitu sebagai berikut:

Panjang piston = 9 mm

Diameter piston = 2,5 cm

Diameter kawat = 0,8 mm

Panjang V engine = 35 cm

Lebar V engine = 20 cm

Jumlah lilitan = 2000 Lilitan

Jumlah lilitan per piston = 500 Lilitan

Panjang engkol = 42 cm

Panjang stang engkol = 5 cm

Panjang batang penghubung = 6 cm

Langkah piston = 2,7 cm

Diameter roda gila = 10 cm

Diameter magnet NdFeb = 2,5 cm

Diameter silinder = 2,7 cm

Rapat fluks magnet NdFeb = 1,2 T

Jarak antara titik pusat magnet permanen terhadap titik

pusat ujung solenoid = 2 cm

Berat roda gila = 1,1 kg

Massa jenis dari bahan roda gila = 7,87

Panjang solenoid = 4 cm
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4.1.1 Hasil Pengukuran V Engine dengan Sistem Motor Solenoid

Menggunakan Empat Piston dan Empat Silinder

Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Kecepatan Motor

No Tegangan (V) Arus (A) Kecepatan (Rpm)

1 3 1 0

2 4 2,6 352,8

3 5 3,8 627,8

4 6 5 973,4

5 7 5,9 1122

7 8 6,4 1325

8 9 6,8 1528

9 10 7,2 1869

10 11 7,8 2210

11 12 8,2 2364

12 13 8,8 2704

13 14 9,4 3057

14 15 10 3705

Tabel 4.2 Hasil Pengukuran Kerapatan Fluks (B)

No Arus (A) Rapat Fluks Magnet ( T)

1 2,5 295,35

2 3 300,75

3 3,5 305,8

4 4 308,1

5 4,5 312,6

6 5 313,07

7 5,5 313,12
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Tabel 4.3 Spesifikasi Magnet Neodymiun Iron Boron (NdFeB)

No Nama/Jenis Besar

1 Remanen (T) 1-1,3

2 Coercivity ( ) 0,875-1,99

3 Relative Permeability 1,05

4 Curie Temp (℃) 320°
5 Density ( ) 7,3-7,5

Tabel 4.4 Spesifikasi lilitan pada piston yang digunakan

No Lilitan Panjang (M) Tegangan (V) Arus (A)

1 500 144 15 10,3

2 400 72 12 8,2

3 300 36 9 6,8

4 200 18 5 3,8

5 100 9 3 2,6

Perancangan lilitan (kumparan) untuk solenoid yang digunakan tembaga

yang mempunyai diameter 0,8 mm dan dililitkan pada sebuah silinder yang

terbuat dari pipa aluminium dengan ketebalan 0,3 cm. Perancangan kumparan

pada solenoid ini digunakan 2000 lilitan, karena pada V engine dengan sistem

motor solenoid menggunakan empat piston dan empat silinder untuk setiap piston

mengunakan 500 lilitan. Diameter kumparan digunakan 0,8 mm yang

dioperasikan pada tegangan 12-18 Volt merupakan ukuran ideal untuk tegangan

dan arus yang digunakan dalam perancangan ini disetarakan juga dengan dimensi

magnet dan fluks magnet yang akan dihasilkan. Jumlah lilitan pada piston yang

digunakan 500 lilitan semakin banyak lilitan maka semakin kecil arus yang akan

diserap karena semakin banyak lilitan maka semakin panjang dan resistansi pada

kawat akan semakin besar. Efek panas yang dihasilkan solenoid yang disebabkan
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dengan jumlah lilitan digunakan sehingga energi yang dihasilkan masing-masing

piston sama saat berputar. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel (4.4).

4.1.2 Perhitungan Gaya Tolak Antara Dua Magnet

Gaya tolak antara magnet permanen dengan megnet yang dihasilkan oleh

solenoid dapat dihitung dengan mengunakan persamaan (2.14) sebagai berikut:

F =
. .

Terlebih dahulu mencari luas (A) menggunakan rumus dibawah ini pada

persamaan (2.13) :

A = L .⨀
=

= 3,14. (1,35 × 10 )
= 5,722 × 10

Dengan nilai 1,35 cm adalah jari-jari silinder.

Sedangkan luas (A) untuk magnet permanen Neodymium Iron Boron (NdFeB)

dapat dihitung dengan persamaan yang sama, sehingga hasilnya adalah :

A = L .⨀
=

= 3,14. (1,25 × 10 )
= 4,906 × 10

Dengan 1,25 cm adalah jari-jari dari magnet permanen Neodymium Iron Boron

(NdFeB).

Kemudian kembali kepersamaan (2.14) untuk mencari nilai dari kuat kutub

magnet (qm) dengan menggunakan persamaan (2.15) sebagai berikut :

qm = H . A

dengan kuat medan magnet (H) adalah kuat medan magnet yang dapat dituliskan

persamaan (2.4) adalah :

H =
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Setelah mengetahui besar fluks magnet yang dihasilkan maka selanjutnya untuk

mengetahui besar atau kuat medan magnetnya, tetapi terlebih dahulu mencari nilai

dari dengan menggunakan persamaan (2.9) sebagai berikut:

= ×
= 1 × (4	× 3,14 × 10 )

= 1,256 × 10
Dengan nilai 1 merupakan permeabilitas relatif konduktor yang digunakan,

sehingga didapatkan permeabilitasnya adalah sebesar 1,256 × 10 .

Sedangkan untuk permeabilitas magnet permanen Neodymium Iron Boron

(NdFeB) adalah:

= ×
= 1,05 × (4 × 3,14 × 10 )

= 1,3188 × 10
Dengan nilai 1,05 merupakan permeabilitas relatif yang ada pada magnet

permanen Neodymium Iron Boron (NdFeB) yang dapat dilihat pada tabel (4.3)

sehingga didapatkan permebilitas adalah sebesar 1,3188 × 10 .

Kembali kepersamaan (2.4) jadi kuat medan magnet (H) yang dihasilkan oleh

motor solenoid adalah sebesar,== , × 	, × 	= 243,47 A.m

Dengan nilai dari 305,8	× 10 T merupakan hasil dari pengukuran kerapatan

fluks (B) menggunakan arus sebesar 3,5 A, perhatikan tabel (4.2). Sedangkan kuat

medan (H) yang terdapat dalam magnet Neodymium Iron Boron (NdFeB) adalah:

=
= , 	, × 	= 909918,1 A.m
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Dengan 1,2 T merupakan besar rapat fluks yang terdapat pada magnet permanen

Neodymium Iron Boron (NdFeB) jenis N35 dapat dilihat pada tabel (4.3).

Selenjutnya gunakan persamaan (2.15) maka didapatkan untuk kuat kutub magnet

solenoid ( ) dan kuat kutub magnet pada magnet permanen Neodymium Iron

Boron (NdFeB) ( ) adalah sebesar:= .= 243,47 × (5,722 × 10 )= 0,139 A.m= .= 909918,1 × (4,906 × 10 )= 446,4 A.m

merupakan kuat kutub yang terdapat pada solenoid, sedangkan

merupakan kuat kutub yang terdapat pada magnet permanen Neodymium Iron

Boron (NdFeB). Kembali pada persamaan (2.14), selanjutnya dapat dihitung besar

dari gaya tolak antara kedua magnet.= 	.		 	.		
= ( × , × )× , × ,× , × ( , )= 0,0155	

Jadi dapat dilihat besar gaya tolak antara magnet permanen Neodymium Iron

Boron (NdFeB) dengan medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid adalah

sebesar 0,0155 N.

4.1.3 Perhitungan daya output dihasilkan oleh V Engine dengan Sistem

Motor Solenoid menggunakan Empat Piston dan Empat Silinder

Menghitung efisiensi dari V engine dengan sistem motor solenoid

menggunakan empat piston dan empat silinder terlebih dahulu mencari daya

output yang dihasilkan, langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini

untuk mendapatkan daya output adalah sebagai berikut :

1. Mengikatkan sebuah kabel atau benang di engkol dekat roda gila
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2. Membuat sistem katrol yang bertujuan untuk meletakkan pembebanan dibawah

katrol, sehingga pada saat diberikan beban, motor dapat berhenti sesuai dengan

tegangan, arus dan kecepatan pada saat pengujian dilakukan.

3. Meletakkan neraca pegas pada katrol sebagai pengukuran pembebanan yang

akan diberikan pada V engine motor solenoid.

Setelah tiga tahapan telah dilakukan selanjutnya melakukan pengujian pada saat V

engine dengan sistem motor solenoid menggunakan empat piston dan empat

silinder telah berputar dengan cara menekan neraca pegas sampai kondisi motor

berhenti. Sehingga bisa didapatkan nilai m atau massa benda sampai kondisi

motor berhenti, untuk menghitung daya output dapat menggunakan persamaan

(2.36) di bawah ini:= .= 2	 . 9,8	= 19,6	
Dengan m adalah massa benda 2 kg pada tegangan 4 V yang digunakan saat

motor berputar sampai motor berhenti berputar, adalah percepatan gravitasi

bumi yang nilainya 9,8 . Sehingga torsinya dapat dihitung dengan

menggunakan persamaan (2.17) sebagai berikut:= .= 19,6 × 0,005= 0,098	
Dengan F adalah gaya pada roda gila dan adalah jari-jari poros roda atau r

terhadap tumpuan pengereman roda gila yang diketahui sebesar 0,005 m.

Selanjutnya mencari nilai daya keluaran yang dihasilkan oleh V engine dengan

sistem motor solenoid menggunakan empat piston dan empat silinder dengan

menggunakan persamaan (2.38) sebagai berikut:= .
Menghitung kecepatan sudut dengan cara ( ) merubah kecepatan putar motor

(rpm) ke (rad/s) dengan menggunakan persamaan (2.28) sebagai berikut:
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= . 	 	 	 × 160 × 2= 352,8	 × × 2 	
= 11,7

352,8 rpm merupakan kecepatan pada saat diberikan tegangan 4 V dan arus

sebesar 2,6 A.

Setelah itu dapat ditentukan daya keluaran yang dihasilkan oleh V engine dengan

sistem motor solenoid menggunakan empat piston dan empat silinder dengan

persamaan (2.38) sebagai berikut:= .
= 0,098 × 11,76
= 1,14 W

Dengan 0,098 adalah nilai dari torsi saat pembebanan menggunakan masa sebesar

2 kg, dengan persamaan (2.17).

Perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Hasil Pengukuran Daya Output

No Tegangan

(V)

Massa Benda

(Kg)

Arus

(A)

Gaya

(N)

Torsi

(Nm)

Daya Output

(W)

1 4 2 2,6 19,6 0,098 1,14

2 5 4 3,8 39,2 0,196 4,09

3 7 6 5,9 58,8 0,294 10,99

4 9 8 6,8 78,4 0,392 19,95

5 12 9 8,2 88,2 0,441 34,75

6 14 11 9,4 107,8 0,539 54,92

7 15 13 10 127,4 0,637 78,66
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4.1.4 Perhitungan Perancangan Roda Gila

Energi yang tersimpan pada suatu rotor yang berputar adalah energi

kinetik atau lebih spesifikasi disebut energi rotasi yang besarnya dijabarkan dalam

persamaan (2.24) sebagai berikut:

= I.

Sebelumnya terlebih dahulu mencari nilai I atau momen inersia dengan

menggunakan persamaan (2.26) sebagai berikut:

I = m.

= 1,1 kg × (0,0495 ) m

= 2,695 × 10 kg

Dengan nilai 1,1 kg adalah berat dari roda gila dan 0,0495 adalah jari-jari roda

gila. Untuk mencari kecepatan sudutnya dapat menggunakan persamaan (2.29)

sebagai berikut:

=
	×

Sebelum mencari kecepatan sudutnya terlebih dahulu mencari nilai v (kecepatan

linier), menggunakan persamaan (2.30) sebagai berikut:

v =

=
× , × ,

= 5,18 × 10 ⁄
Jadi kecepatan sudutnya menggunakan persamaan (2.29) sebagai berikut:

=
	×

=
, × × ,,

= 0,1046

Jadi besar energi kinetiknya menggunakan persamaan (2.24) sebagai berikut:

= I.

= × 2,695× 10 × (0,1046 )

= 1,474× 10 J
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Selanjutnya mencari tegangan hoop yang merupakan pertimbangan utama dalam

mendesain roda gila sebagai penyimpanan energi, dengan menggunakan

persamaan (2.31), dengan nilai 7,87 merupakan massa jenis dari bahan

roda gila yang digunakan.

= . .

= 7,87	× (0,0495) × (0,1046)
= 2,10 × 10

4.1.5 Perhitungan pada Poros

Pembebanan tetap (constant loads) menghitung momen puntir pada poros

dapat menggunakan persamaan (2.22) sebagai berikut:

T = × ×
=
, × 0,098	 . × 0,04

= 1,230 × 10 	 .
Dengan nilai dari 0,098 N.m adalah hasil perhitungan torsi pada tegangan 4 V dan

arus 2,6 A, selanjutnya nilai 0,04 merupakan diameter dari engkol. Sehingga akan

didapatkan daya yang di transmisikan oleh poros dengan menggunakan

persamaan (2.23) sebagai berikut:= 260		= 2 × 3,14 × 352,8	 × (1,230 × 10 )60= 4,5419 × 10 W

Dengan :

P adalah daya (W)

T adalah momen puntir (N.m)

N adalah kecepatan poros (Rpm)

Hasil perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 4.6 Daya yang ditransmisikan oleh poros

No Kecepatan (Rpm) Daya (Watt)

1 352,8 4,5419 × 10
2 627,8 1,6171 × 10
3 1122 4,3357 × 10
4 1528 7,8733 × 10
5 2364 1,3702 × 10
6 3057 2,1658 × 	10
7 3705 3,1023 × 10

4.1.6 Perhitungan Kapasitas Mesin

Kapasitas mesin ditunjukkan oleh volume yang terbentuk pada saat piston

bergerak keatas dari TMB ke TMA, disebut juga sebagai volume langkah.

Volume langkah dihitung dalam satuan cc ( ), menggunakan persamaan (2.32)

sebagai berikut :

Volume langkah = luas lingkaran × panjang langkah

= ×
= ( ) ×
= . .
=
, × (27 ) × 27

= 15451,15

= 15,45 = 15	
Dengan:

adalah Volume langkah (cc)

D adalah diameter silinder atau solenoid (mm)

S adalah Langkah piston (mm)
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4.1.7 Perhitungan Kecepatan Piston

Saat motor berputar, kecepatan piston di TMA dan TMB lebih kecil

dibandingkan pada bagian tengah, oleh karena itu kecepatan piston dapat dihitung

dengan persamaan (2.18) sebagai berikut:

V = =
=
, × , 	

= 0,31 ⁄
Dengan nilai 0,027 m merupakan gerak dari piston dan 352,8 Rpm adalah

kecepatan piston pada saat tegangan 4 V dan arus sebesar 2,6 A.

Hasil perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7 Kecepatan Piston yang dihasilkan

No Kecepatan (Rpm) Kecepatan Linier (m/s)

1 352,8 0,31

2 627,8 0,56

3 1122 1

4 1528 1,37

5 2364 2,12

6 3057 2,75

7 3705 3,33
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4.2 Perancangan Komponen

4.2.1 Perancangan Roda Gila

Perancangan atau pembuatan roda gila (Flywheel) ini, di manfaatkan besi

piringan dari sound speaker, dimana ukuran diameter dari besi piringan tersebut

adalah 10 cm, selanjutnya besi piringan tersebut disusun 2 lapis sehingga berat

total dari roda gila tersebut adalah 1,1 kg, di tengah-tengah besi piringan

dibuatkan lubang agar terhubung ke engkol pergerakan piston. Perhatikan gambar

4.1.

Gambar 4.1 Roda Gila

4.2.2 Perancangan Piston

Perancangan piston digunakan magnet permanen Neodymium Iron Boron

(NdFeB) yang mempunyai panjang sebesar 9 mm dan diameter sebesar 2,5 cm

untuk dijadikan sebagai piston. Perhatikan gambar 4.2.
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Gambar 4.2 Piston Magnet Permanen

4.2.3 Perancangan Lengan Engkol

Perancangan ini didesain sebuah lengan engkol yang berfungsi sebagai

penghubung antara lengan penghubung di piston dengan bantalan poros engkol,

dalam mendesain lengan engkol digunakan sebuah besi lempengan dari tutup

hardisk yang dipotong dengan panjang 6 cm dan mempunyai dua sisi, dimana sisi-

sisinya tersebut di bor dibuat lubang untuk sisi yang pertama berdiameter 0,2 cm

dan sisi yang kedua mempunyai diameter 0,4 cm. sisi yang petama yang

mempunyai diameter 0,2 cm yaitu sebagai penghubung pegangan piston dan sisi

kedua yang mempunyai diameter 0,4 cm sebagai panghubung bantalan poros

engkol. Perhatikan gambar 4.3
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Gambar 4.3 Lengan Engkol

Dihubungkan dengan pegangan piston batang penghubung

dengan  engkol

4.2.4 Perancangan Switch

Perancangan switch ini digunakan 4 buah switch yang berfungsi sebagai

timing tegangan pada solenoid yang nantinya berpengaruh pada pergerakan

piston. Perancangannya tentu harus disesuaikan dengan gerakan (translasi) piston,

dimana pada saat piston akan mulai bergerak turun harus terjadi timing pada

solenoidnya sehingga piston mendapatkan gaya dorong medan magnet, selain itu

juga berfungsi sebagai tonjolan switch, jadi saat tonjolan switch bertemu dengan

saklar yang diletakkan sejajar dengan poros engkol maka dinamakan kondisi on

dan sebaliknya pada saat tonjolan switch tidak menyentuh dengan saklar maka

dinamakan kondisi off. Perancangan switch ini di tambahkan dengan relay 12V

sebanyak 4 buah yang dimana fungsi relay sebagai penghubung dan penguat arus
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dari catu daya ke solenoid saat terjadi switching atau timing agar tidak terjadi

penurunan arus atau droop tegangan. Perhatikan gambar 4.4

Tonjolan Switch    Switch Relay

Gambar 4.4 Switch dan Relay

4.2.5 Perancangan Pegangan Piston

Perancangan pegangan piston ini digunakan besi stainless yang

mempunyai diameter 0,4 cm dan panjang 7 cm, dimana fungsi dari pegangan

piston ini adalah agar dapat memegang piston dengan kuat dan menghubungkan

piston dengan lengan engkol. Satu sisi pada besi stanless atau pegangan piston

ditempelkan ke piston tersebut agar tidak terlepas pada saat piston bergerak,

kemudian sisi satunya dihubungkan dengan lengan engkol yang dimana tujuannya

adalah agar dapat merubah pergerakan piston yang secara translasi menjadi

berputar. Perhatikan gambar 4.5.
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Pegangan piston

Gambar 4.5 Pegangan Piston

4.2.6 Perancangan Solenoid

Perancangan solenoid ini digunakan kawat tembaga yang mempunyai

diameter 0,8 cm dan diliitkan pada sebuah silinder yang terbuat dari pipa

aluminum dengan ketebalan 0,3 cm yang terdiri dari 7 tingkatan gulungan dimana

total panjang dari kumparan yang digunakan adalah 144 m, karena pada

perancangan V engine dengan sistem motor solenoid mengunakan empat piston

dan empat silinder memerlukan 4 silinder jadi panjang dari setiap silinder adalah36	 . Sedangkan silinder tersebut memiliki spesifikasi yaitu panjang

sebesar 3,3 cm, diameter dalam sebesar 2,7 cm dan diameter luar sebesar 4,5 cm.

didalam silinder tersebut merupakan tempat diletakkannya piston magnet

permanen Neodymium iron boron (NdFeB), agar gaya antara magnet neodymium

iron boron dengan kuat medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid bisa saling

tolak menolak. Perhatikan gambar 4.6.
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Gambar 4.6 Solenoid

V engine dengan sistem motor solenoid menggunakan empat piston dan

empat silinder merupakan prototipe sebuah motor yang kedepannya diharapkan

untuk diaplikasikan pada motor bakar, prinsip kerja dari V engine dengan motor

solenoid ini adalah pada saat sumber telah dihubungkan ke V engine dengan

motor solenoid dimana dapat dikondisikan motor dapat langsung berputar dengan

cara memposisikan tonjolan switch bertemu dengan saklar (switch), maka motor

akan langsung berputar tanpa menggunakan starting awal.

V engine dengan sistem motor solenoid menggunakan empat piston dan

empat silinder dapat berputar karena memanfaatkan komponen seperti silinder

yang dimana memiliki 2 fungsi, yang pertama sebagai tempat melilitkan kawat

kumparan sehingga didalam silinder tersebut akan menghasilkan medan magnet

karena prinsipnya adalah apabila arus yang mengalir pada suatu kumparan maka

akan menghasilkan medan magnet. Fungsi yang kedua sebagai tempat piston

magnet permanen Neodymium Iron Boron (NdFeB).

Komponen selanjutnya adalah piston yang terdapat didalam silinder yang

dapat bergerak secara translasi, piston disini merupakan magnet permanen

Neodymium Iron Boro (NdFeB) yang dimana tujuannya agar medan magnet yang

dihasilkan oleh solenoid tertolak oleh piston magnet permanen sehingga piston
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dapat bergerak keatas kebawah atau bergerak translasi, kemudian piston tersebut

ditempelkan dengan pegangan piston.

Pegangan piston merupakan penghubung antara piston dengan lengan

engkol, yang dimana fungsinya adalah sebagai penerus pergerakan dari piston

tersebut agar dapat dihubungkan dengan lengan engkol. Pegangan piston

ditempelkan ke piston, sedangkan pegangan piston memiliki dua sisi yang dimana

sisi pertama dihubungkan dengan piston dan sisi yang kedua dihubungkan dengan

lengan engkol.

Lengan engkol memiliki dua sisi, sisi yang pertama dihubungkan dengan

pegangan piston dan sisi yang kedua dihubungkan dengan poros engkol yang

terdapat pada engkol. Poros merupakan pusat dari pada engkol yang dihubungkan

ke roda gila, kemudian pada bagian poros engkol yang dihubungkan dengan

lengan engkol sehingga dari pergerakan piston secara translasi (bolak-balik) dapat

berubah menjadi pergerakan berputar.

Switch atau saklar diletakkan sejajar dengan poros engkol, sehingga pada

saat poros engkol menyentuh tonjolan switch maka motor disebut kondisi ON dan

apabila tonjolan switch sudah tidak bertemu dengan poros engkol maka disebut

dengan kondisi OFF. Pada saat kondisi ON maka piston akan mengalami gaya

tolak menolak dengan medan magnet yang dihasilkan solenoid sehingga piston

akan terdorong keluar dan piston akan masuk keposisi semula pada saat tonjolan

switch sudah tidak bertemu dengan poros engkol yang dimana disebut dengan

kondisi OFF. Pada saat kondisi OFF, momen dari roda gila yang akan

memberikan gaya sampai kembali lagi pada saat kondisi ON. Perhatikan gambar

V engine dengan sistem motor solenoid menggunakan empat piston dan empat

silinder 4.7 dan 4.8.
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Gambar 4.7 V Engine tampak samping atas

Gambar 4.8 V Engine tampak depan
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Gambar 4.9 Rangkaian Perancangan V Engine Sistem Motor Solenoid

Pengujian V engine dengan motor solenoid ini digunakan sebuah DC

Power Supply tipe DL 10016a Delorenzo, tacho meter, dan multimeter digital. DC

Power Supply digunakan untuk merubah nilai tegangan input yang digunakan,

tacho meter digunakan untuk mengukur kecepatan putar dari motor. Perhatikan

gambar 4.10.

Gambar 4.10 Pengujian Alat
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4.3 Pembahasan Data Grafis Hasil Pengujian Sistem

Variabel-variabel data yang tersaji pada tabel (4.1) dapat dianalisa

beberapa hubungan yang diamati diantaranya hubungan antara tegangan terhadap

arus, hubungan tegangan terhadap kecepatan motor, serta hubungan arus terhadap

keceptan motor yang dihasilkan oleh motor solenoid yang akan disajikan dalam

bentuk grafik sebagai berikut:

Gambar 4.11 Grafik Hubungan Tegangan Terhadap Arus

Berdasarkan grafik hubungan tegangan terhadap arus dapat dilihat

bahwa semakin besar tegangan yang digunakan dalam pengujian maka semakin

besar arus yang dihasilkan, dimana tegangan minimal yang digunakan dalam

pengambilan data ini adalah 3 V dan tegangan maksimal yang digunakan adalah

15 V, sehingga arus minimal yang dihasilkan sebesar 2,6 A dan arus maksimal

sebesar 10 A.
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Gambar 4.12 Grafik Hubungan Tegangan Terhadap Kecepatan Motor

Berdasarkan grafik hubungan tegangan terhadap kecepatan motor dapat

dilihat bahwa semakin besar tegangan yang digunakan maka semakin besar juga

kecepatan motor yang dihasilkan. Pengambilan data yang dilakukan tegangan

minimal yang digunakan sebesar 3 V motor belum bisa menghasilkan kecepatan,

pada saat tegangan 4 V kecepatan yang dihasilkan sebesar 352,8 rpm sedangkan

kecepatan maksimal motor yang dihasilkan pada tegangan 15 V dengan kecepatan

yang dihasilkan sebesar 3705 rpm. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar

tegangan terukur maka kecepatan motor juga akan semakin besar.
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Gambar 4.13 Grafik Hubungan Arus Terhadap Kecepatan Motor

Berdasarkan grafik hubungan arus terhadap kecepatan motor dapat

dilihat bahwa pada saat arus minimum yang dihasilkan 1 A motor belum

menghasilkan putaran, sedangkan pada arus 2,6 A kecepatan motor menghasilkan

352,8 rpm, sedangkan pada saat arus maksimum sebesar 10 A kecepatan motor

menghasilkan 3705 rpm. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar arus yang

dihasilkan maka kecepatan motor juga akan semakin besar.

4.3.1 Hubungan Arus Terukur Terhadap Rapat Fluks Terukur.

Variabel data yang tersaji pada tabel (4.2) dapat dianalisa hubungan antara

arus terhadap rapat fluks terukur, dalam pengukuran rapat fluks magnet (B)

variabel atau nilai yang dirubah-rubah adalah nilai arus yang terukur, dalam hal

ini tidak semua arus dijadikan sample tetapi hanya memerlukan 7 sample yang

akan mewakili seluruh data arus yang terukur.
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Gambar 4.14 Grafik Hubungan Arus Terhadap Rapat Fluks Magnet

Berdasarkan grafik hubungan arus terhadap rapat fluks magnet dapat

dilihat bahwa pada saat arus minimum sebesar 2,5 A maka akan menghasilkan

rapat fluks magnet sebesar 295,35 microtesla, sedangkan pada saat arus

maksimum sebesar 5,5 A maka akan menghasilkan rapat fluks magnet sebesar

313,12 microtesla. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar arus yang digunakan

maka rapat fluks magnet yang dihasilkan akan semakin besar.

4.3.2 Hubungan Kuat Medan Magnet Terhadap Gaya Tolak Magnet

Hubungan antara kuat medan magnet terhadap gaya tolak yang dihasilkan,

dapat dilihat pada perhitungan sebelumnya dengan menggunakan persamaan (2.4)

sebagai berikut: =
Maka didapatkan untuk dan yang dihasilkan, dapat dilihat pada

perhitungan sebelumnya dengan menggunakan persamaan (2.15) sebagai berikut:

= H.A

= H.A
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Sehingga dapat dihitung gaya tolak antara magnet permanen Neodymium Iron

Boron (NdFeB) dengan kuat medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid, hasil

perhitungan sebelumnya dapat dilihat menggunakan persamaan (2.14) sebagai

berikut: 	 = 	.		 	.	
Hasil perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8 Hubungan Kuat Medan Magnet Terhadap Gaya Tolak

No Rapat Fluks Terukur

( ) Kuat Medan Magnet Pada

Solenoid ( . ) Gaya Tolak

(N)

1 295,35 235,15 0,0149

2 300,75 239,45 0,0152

3 305,8 243,47 0,0155

4 308,1 245,30 0,0156

5 312,6 248,88 0,0158

6 313.07 249,25 0,0159

7 313,12 249,29 0,0160

Gambar 4.15 Grafik Hubungan Kuat Medan Magnet Terhadap Gaya Tolak
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Berdasarkan grafik hubungan kuat medan magnet terhadap gaya tolak

magnet dapat dilihat bahwa kuat medan magnet minimum yang dihasilkan sebesar

235,15 A.m menghasilkan gaya tolak sebesar 0,0149 N sedangkan kuat medan

magnet maksimum yang dihasilkan sebesar 249,29 A.m menghasilkan gaya tolak

sebesar 0,0160 N. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar kuat medan magnet

yang dihasilkan oleh motor solenoid maka semakin besar pula gaya tolaknya.

4.3.3 Hubungan Kuat Kutub Motor Solenoid dengan Kuat Kutub Magnet

Permanen Terhadap Gaya Tolak Magnet

Menghitung jumlah kuat kutub yang ada pada motor solenoid dapat

menggunakan persamaan (2.15), maka didapatkan hasil untuk dan dapat

dilihat pada perhitungan sebelumnya. Sehingga dapat dihitung gaya tolak yang

terjadi antara magnet permanen Neodymium Iron Boron dengan kuat medan

magnet yang dihasilkan oleh motor solenoid dapat dilihat hasil perhitungannya

menggunakan persamaan (2.14) sebagai berikut:= 	.		 	.	
Hasil perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9 Hubungan Antara Kuat Kutub dan Kuat Kutub Dua Terhadap Gaya

No Rapat Fluks Terukur

( ) Kuat Kutub Yang Terdapat

Pada Solenoid (A.m)

Gaya Tolak

(N)

1 295,35 0,134 0,0149

2 300,75 0,137 0,0152

3 305,8 0,139 0,0155

4 308,1 0,140 0,0156

5 312,6 0,14240 0,0158

6 313,07 0,14262 0,0159

7 313,12 0,14264 0,0160
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Gambar 4.16 Grafik Hubungan Kuat Kutub Magnet Terhadap Gaya Tolak

Berdasarkan grafik hubungan kuat kutub magnet terhadap gaya tolak

magnet dapat dilihat bahwa nilai kuat kutub magnet minimum yang dihasilkan

pada motor solenoid sebesar 0,134 A.m dengan menghasilkan gaya tolak magnet

sebesar 0,0149 N sedangkan nilai maksimum dari kuat kutub yang dihasilkan oleh

motor solenoid sebesar 0,14264 A.m dengan menghasilkan gaya tolak magnet

sebesar 0,0160 N. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai dari kuat kutub

magnet yang dihasilkan oleh motor solenoid maka akan semakin besar gaya tolak

antara kedua kuat medan magnet.

4.3.4 Hubungan Gaya Pada Roda Gila Terhadap Torsi

Hubungan antara gaya pada roda gila terhadap torsi yang dihasilkan dapat

pada perhitungan sebelumnya dengan menggunakan persamaan (2.36) sebagai

berikut: = .
Sehingga torsinya dapat dihitung mengunakan persamaan (2.17) seperti berikut:= .
Hasil perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 4.10 Hubungan Gaya Pada Roda Gila Terhadap Torsi

No Tegangan (Volt) Gaya pada roda gila (N) Torsi (Nm)

1 4 19,6 0,098

2 5 39,2 0,196

3 7 58,8 0,294

4 9 78,4 0,392

5 12 88,2 0,441

6 14 107,8 0,539

7 15 127,4 0,637

Gambar 4.17 Grafik Hubungan Gaya pada Roda Gila terhadap Torsi

Berdasarkan grafik hubungan gaya pada roda gila terhadap torsi dapat

dilihat bahwa pada saat diberi tegangan minimum 4 V motor solenoid

menghasilkan gaya sebesar 19,6 N dan torsi sebesar 0,098 N.m sedangkan pada

saat diberi tegangan maksimum 15 V motor solenoid menghasilkan gaya sebesar

127,4 N dan torsi sebesar 0,637 N.m. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar

gaya pada roda gila maka akan semakin besar torsi yang dihasilkan.
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4.3.5 Hubungan Kecepatan Putar Motor Terhadap Torsi

Hubungan antara kecepatan putar motor dari V engine dengan sistem

motor solenoid menggunakan empat piston dan empat silinder adalah sebagai

berikut: = .= 19,6	 × 0,005	= 0,098	
Dengan F adalah gaya pada roda gila adalah jari-jari poros roda gila atau r

terhadap tumpuan pengereman roda gila yang besarnya 0,005 m.

Hasil perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.11 Hubungan Kecepatan Terhadap Torsi

No Tegangan (V) Kecepatan (Rpm) Torsi (Nm)

1 4 352,8 0,098

2 5 627,8 0,196

3 7 1122 0,294

4 9 1528 0,392

5 12 2364 0,441

6 14 3057 0,539

7 15 3705 0,637
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Gambar 4.18 Grafik Hubungan Kecepatan Terhadap Torsi

Berdasarkan gambar grafik hubungan kecepatan terhadap torsi diatas dapat

dilihat bahwa pada saat kecepatan minimum 352,8 rpm motor solenoid

menghasilkan torsi sebesar 0,098 Nm sedangkan pada kecepatan maksimum 3705

rpm motor solenoid menghasilkan torsi sebesar 0,637 Nm. Dapat disimpulkan

bahwa semakin besar kecepatan putar V engine dengan sistem motor solenoid

menggunakn empat piston dan empat silinder maka semakin besar juga torsi yang

dihasilkan.

4.3.6 Frekuensi Piston

Mengitung frekuensi yang terjadi pada piston terlebih dahulu merubah

keceptan putar motor (rpm) ke (rad/s) dengan menggunakan persamaan berikut

ini: = 	 	 	( ) × 160 × 2
Posisi awal roda gila dalam keadaan diam atau tidak berputar sehingga kecepatan

sudut awal sama dengan nol.
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Data selanjutnya pada kecepatan 354,3 rpm dapat dirubah menjadi rad/s

menggunakan persamaan diatas sehingga didapatkan hasil:= 352,8 × × 2= 36,94 	
Selanjutnya dapat dihitung kecepatan linier ( ) dengan menggunakan persamaan

(2.35) sebagai berikut:= .= 36,94 × 0,0495	= 1,82 ⁄
Kemudian dapat dihitung periodenya (T) menggunakan persamaan (2.34) sebagai

berikut: == × , × ,,= 0,17	
Sehingga dapat dihitung frekuensi (f) menggunakan persamaan (2.33) sebagai

berikut: == ,= 5,88	
Hasil perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 4.12 Hubungan Kecepatan Terhadap Frekuensi

No Kecepatan (Rpm) Frekuensi (Hz)

1 352,8 5,88

2 627,8 11,11

3 973,4 16,66

4 1122 20

5 1325 25

6 1528 25,64

7 1869 31,25

8 2210 37,03

9 2364 40

10 2704 45,45

11 3057 52,63

12 3705 62,5

4.3.7 Perbandingan Besar Rapat Fluks (B) yang Terukur dengan Rapat

Fluks yang dihitung

Mengetahui besar rapat fluks dapat menggunakan dua metode, pertama

dengan mengukur secara langsung pada kumparan yang digunakan dalam

penelitian, kedua menggunakan perhitungan secara matematis menggunakan

persamaan yang sudah ada. Data pertama dapat dihitung menggunakan persamaan

(2.7) sebagai berikut:= .= , ×× ,	= 15625	 .
Kemudian dapat dihitung nilai dari kerapatan fluks yang dihasilkan menggunakan

persamaan sebagai berikut:= ×= (4 × 3,14 × 10 ) × 15625= 78,5 × 10 	
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Perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.13 Perbandingan Antara Rapat Fluks Terukur Dengan Terhitung

No Arus (A) Rapat Fluks Terukur ( ) Rapat Fluks Terhitung ( )
1 2,5 295,35 196,2

2 3 300,75 235,5

3 3,5 305,8 274,7

4 4 308,1 314,0

5 4,5 312,6 353,2

6 5 313,07 392,5

7 5,5 313,12 431,7

Berdasarkan tabel perbandingan antara rapat fluks terukur dengan rapat

fluks terhitung dapat dilihat bahwa besar rapat fluks maksimum yang dihasilkan

adalah sebesar 313,12 × 10 	 , sedangkan untuk perhitungan rapat fluks

maksimum yang dihasilkan dari perhitungan adalah sebesar 431,7 × 10 	 .

4.3.8 Efisiensi V Engine  dengan Sistem Motor Solenoid Menggunakan

Empat Piston dan Empat Silinder

Menghitung nilai efisiensi dari V engine dengan sistem motor solenoid

menggunakan empat piston dan empat silinder dengan menggunakan persamaan

(2.39) sebagai berikut:= × 100	%
Menentukan efisiensi pada motor solenoid ini dapat menggunakan satu

sampel data, selanjutnya mencari nilai dari daya keluaran yang dihasilkan oleh V

engine dengan sistem motor solenoid menggunakan empat piston dan empat

silinder dengan persamaan (2.38) sebagai berikut:= .
Menghitung kecepatan sudut dengan cara ( ) merubah kecepatan putar motor

(rpm) ke (rad/s) dengan menggunakan persamaan berikut:



85

= 	 	 	 	 × × 2
= 352,8 × × 2 	
= 11,7

352,8 rpm merupakan kecepatan pada saat diberikan tegangan 4 V dan

menghasilkan arus sebesar 2,6 A. Setelah itu dapat ditentukan daya keluaran yang

dihasilkan oleh V engine dengan sistem motor solenoid menggunakan empat

piston dan empat silinder dengan persamaan (2.38) sebagai berikut:= .
= 0,098 × 11,7
= 1,14 W

Dengan 0,098 adalah nilai dari torsi yang dihasilkan dari perhitungan

menggunakan persamaan (2.38). Sedangkan untuk menghitung daya input atau

daya masukan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (2.41) sebagai

berikut: = .
= 4 × 2,6

= 10,4 W= × 100	%= , , × 100	%= 10,96%
Hasil perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 4.14 Efisiensi V Engine dengan Sistem Motor Solenoid

No Tegangan

(V)

Arus

(A)

Daya Input

(W)

Daya Output

(W)

Efisiensi

(%)

1 4 2,6 10,4 1,14 10,96

2 5 3,8 19 4,09 21,52

3 7 5,9 41,3 10,99 26,61

4 9 6,8 61,2 19,95 32,59

5 12 8,2 98,4 34,75 35,31

6 14 9,4 131,6 54,92 41,73

7 15 10 150 78,66 52,44

Rata-Rata Efisiensi 31,59

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan untuk efisiensi

rata-rata yang dihasilkan oleh V engine dengan sistem motor solenoid

menggunakan empat piston dan empat silinder adalah sebesar 31,59 %, hal ini

disebabkan karena faktor pergerakan dari motor solenoid yang memanfaatkan dua

pergerakan yaitu translasi kemudian dirubah menjadi pergerakan berputar.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. V engine dengan sistem motor solenoid menggunakan empat piston dan empat

silinder dengan menggunakan 2000 lilitan dan diameter kumparan 0,8 mm

menghasilkan rapat fluks magnet (B) terkecil yaitu 295,35 pada arus 2,5 A.

Menghasilkan kuat medan magnet (H) 235,15 Am, gaya tolak magnet (F)

sebesar 0,0149 N dengan kecepatan putar 352,8 Rpm dan torsi ( ) 0,098 Nm

dengan efisiensi yang dihasilkan 10,96%.

2. V engine dengan sistem motor solenoid menggunakan empat piston dan empat

silinder dengan menggunakan 2000 lilitan dan diameter kumparan 0,8 mm

dapat menghasilkan rapat fluks (B) terbesar yaitu 313,12 pada arus 5,5 A.

Menghasilkan kuat medan magnet (H) 249,29 Am, gaya tolak magnet (F)

sebesar 0,0160 N dengan kecepatan putar maksimal 3705 Rpm dan torsi ( )
0,637 Nm dengan efisiensi yang dihasilkan 52,44 %.

3. Efisiensi rata-rata yang dihasilkan oleh V engine dengan sistem motor

solenoid menggunakan empat piston dan empat silinder sebesar 31,59 %,

dengan nilai efisiensi terbesar 52,44 % pada tegangan 15 V dan arus 10 A.

4. Memperbesar torsi pada V engine dengan sistem motor solenoid

menggunakan empat piston dan empat silinder dapat dilakukan dengan cara:

a. Menambah jumlah piston yang digunakan dalam perancangan.

b. Memperbesar diameter kawat (tembaga) agar medan magnet yang

dihasilkan semakin besar.

c. Memperbesar penampang atau diameter magnet (piston) agar torsi yang

dihasilkan semakin besar.
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5.2 Saran

1. Perlunya pengetahuan tentang ilmu bahan material yang lebih dalam sehingga

nantinya dapat ditentukan bahan material yang cocok untuk pembuatan V

engine dengan motor solenoid tersebut.

2. V engine dengan sistem motor solenoid menggunakan empat piston dan empat

silinder dapat bekerja dengan baik maka dibutuhkan desain atau perancangan

yang lebih presisi pada piston dengan kumparan untuk mengurangi rugi celah

udara sehingga torsi yang dihasilkan lebih maksimal.

3. V engine dengan sistem motor solenoid menggunakan empat piston dan empat

silinder dapat bekerja dengan baik dan seimbang maka dibutuhkan

perancangan menggunakan delapan piston untuk menstabilkan pergerakan

dari motor dan kecepatan yang dihasilkan akan semakin maksimal, serta untuk

kedepannya perlu perancangan sistem kontrol pada kecepatan agar

perputarannya dapat disesuaikan dengan tegangan yang diberikan sehingga

output yang dihasilkan lebih besar walaupun motor berputar pada putaran

rendah.

4. V engine dengan sistem motor solenoid menggunakan empat piston dan empat

silinder pada tugas akhir ini hanyalah sebuah permulaan dari proses panjang

untuk menghasilkan mesin yang ideal, sehingga diharapkan untuk tahap

selanjutnya terus dikembangkan baik dari sisi torsi yang dihasilkan maupun

dari sisi efisiensinya.
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TABEL 1 PENGUKURAN RAPAT FLUKS ARUS 2,5 A

No Arus (A) P1 P2 P3 P4
1

2,5 A

294,2 327,2 286,6 360
2 248,7 313,9 288,1 344,9
3 290,9 329,9 288,3 345,5
4 246 331,2 275,5 346
5 244,1 325,6 286,8 345,2
6 246,1 335,4 284,8 345,7
7 238,9 331,3 284,4 345,6
8 243,1 335,7 264,5 343,3
9 277,8 324,7 287,5 345,3

10 296,1 327,3 288,1 345,1
11 261,6 335,4 286,3 343,3
12 241,3 333,6 286,9 345
13 231,5 331,7 286,8 344,8
14 239,6 320,1 256 345,8
15 235,7 332,4 277,8 345
16 232,6 323,1 287,5 323,1
17 225,2 325,8 259,7 344,9
18 230,3 321,7 289,2 338,5
19 221,3 330,2 286,2 344,8
20 231,3 335,6 263,5 344,5
21 220,9 320,1 258,4 343,1
22 219,9 331 288,1 344,2
23 225,7 332,3 285,8 341,2
24 232,2 320,3 286,2 342,8
25 228,5 332,4 287,5 342,2
26 220,8 324,8 275,5 344,4
27 233 329,8 285,5 344,2
28 224,6 321,2 284,1 339,6
29 228,3 330,9 285,5 340,9
30 228 321,5 287,9 344

TOTAL
RATA-RATA

7238,2 9836,1 8439 10312,9
241,2 327,8 281,3 343,7
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TABEL 2 PENGUKURAN RAPAT FLUKS ARUS 3 A

No Arus (A) P1 P2 P3 P4
1

3 A

337,6 237,7 323 320,1
2 333,9 241,9 324 312
3 323,1 234,8 321,8 310,1
4 323,5 240,8 324,6 310,9
5 329,4 245,8 324 308,7
6 324,1 235 324,3 311,9
7 328 240,2 321,9 307
8 320,2 240,6 322,9 309,8
9 320,1 243,3 323,8 307,3

10 322,3 245,3 324,2 311,3
11 314,7 240,2 324 308,8
12 322,2 244,8 322,3 310,8
13 323,4 250 324,3 308,8
14 324,5 228 323,9 308,6
15 315 245,9 315,3 305,2
16 332,4 247,1 323,3 310,2
17 324,2 238,8 325,1 305,6
18 316,5 245,6 324,2 304,4
19 332,5 248,9 324,1 310,3
20 319,8 237,2 322,4 304,6
21 320,2 249,8 324,3 311,3
22 327,5 226,1 322,1 311,8
23 313,4 238 323,1 311,6
24 328,1 244,7 324 310,1
25 313,6 237,8 321,6 309,8
26 331,6 248,4 322,4 303,2
27 345,5 231,9 323,9 303,4
28 345,6 238,2 321,7 311,1
29 325,1 244,6 320,9 311,7
30 327,9 247,1 321,4 306,6

TOTAL
RATA-RATA

9765,9 7238,5 9688,8 9277
325,5 241,2 322,9 309,2
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TABEL 3 PENGUKURAN RAPAT FLUKS ARUS 3,5 A

No Arus (A) P1 P2 P3 P4
1

3,5 A

346,8 272,5 336,7 299,3
2 339,5 224,9 333,3 298,
3 369,2 274,4 334,2 297,8
4 344,8 253,5 332,1 299,4
5 351,5 273,3 335,2 291,9
6 350,1 272,3 329,3 301,1
7 350,2 268,6 330,8 290,3
8 348,8 254,4 329,2 292,3
9 362,7 251 335,3 299,3

10 353,5 272,8 336,2 295,8
11 306,3 253,7 318,4 298,8
12 345,3 244,4 334,2 296,8
13 346,6 267,4 334,9 299,9
14 360,7 273 333,2 298,6
15 360,6 257,6 334,7 300,2
16 343,7 251,9 329,5 297,3
17 346,4 262,7 328,8 299,1
18 346,1 274 333,8 295,8
19 341,8 255 334,4 296,6
20 344,3 244,1 335,3 293,3
21 349,3 264,5 334,7 296,3
22 344 260,8 335,6 295,7
23 343,6 249,5 332,9 297,7
24 374,6 253,8 335,6 293,3
25 374,2 272,9 329,6 298,2
26 341,2 252 335,1 287,8
27 341,4 272,9 333 288,7
28 349,9 273,2 334,9 300,1
29 366,1 270,3 333 300,6
30 344,6 250,1 333,3 295,2

TOTAL
RATA-RATA

10487,8 7821,5 9987,2 8895,3
349,5 260,7 332,9 296,5
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TABEL 4 PENGUKURAN RAPAT FLUKS ARUS 4 A

No Arus (A) P1 P2 P3 P4
1

4 A

340,9 263,8 340,5 321,2
2 320,6 237,8 331,8 307,2
3 324,4 233,4 332,5 311
4 326,3 246,2 336,4 314,7
5 325,4 234 334,9 319,5
6 326,5 225,5 339,8 314,6
7 312,7 226,9 339,8 315,3
8 326,4 255,8 335,4 316,7
9 324,6 234,3 339,6 317,9

10 311,6 229,2 334,4 312,3
11 325,8 229,1 338,3 320,3
12 322,8 244,5 330,7 309,3
13 324,6 241,9 333,1 319,4
14 323,1 256,2 334,3 314,5
15 303,5 238,2 320,6 319
16 323,3 240,8 338,5 318,2
17 318 222, 332,8 319,6
18 326 224 333,5 311,7
19 325,4 237,5 334,5 319,5
20 326,6 234,6 330,6 318,4
21 322,5 224,7 328,8 318,8
22 322,8 236 334,3 301,5
23 290,7 247,1 332,3 310,4
24 309,2 237,4 332,2 317,5
25 325,3 241,9 334,8 318,2
26 326,3 241,2 327,9 317,5
27 324,3 241,8 332,4 317,6
28 324,7 248,6 329,8 316,9
29 325,1 264,4 335,2 317,9
30 326 251,1 337,2 318,1

TOTAL
RATA-RATA

9655,4 7190 10016,9 9474,7
321,8 239,6 333,8 315,8
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TABEL 5 PENGUKURAN RAPAT FLUKS ARUS 4,5 A

No Arus (A) P1 P2 P3 P4
1

4,5 A

298,4 298,2 329,3 310,1
2 298,2 295,5 333,8 337,9
3 267,8 267,5 333,9 318,8
4 215,8 289,6 333,5 325,7
5 315,6 297,8 329,4 335,7
6 316 297,1 334 279,1
7 312,7 280,8 334,6 339,1
8 315,6 270,8 333,2 332,7
9 310,8 269,4 334,1 284,2

10 307 290,9 333,7 317,2
11 301,4 285,2 333,4 321,1
12 268,1 251,3 334 338,9
13 274,8 299,9 333,1 333,5
14 315 296,9 332,6 323,5
15 276 299,3 329,3 317,6
16 273,1 240,1 333,9 336,9
17 304,1 290,6 319,3 338,9
18 267,5 296,5 325,1 300,5
19 275 296,4 332,9 338,9
20 253,5 296,7 332,8 335,2
21 297,7 295,1 333,2 330,6
22 276 297,5 333 331,1
23 286,8 264,3 333,2 339,1
24 315,2 289,2 333,4 336,6
25 309 297,1 333,2 324,5
26 313,7 276,8 333,8 337,8
27 271,2 266 333 338,4
28 314,5 276,4 331,6 332
29 311,1 270,8 331,4 334,1
30 310,3 270,1 331,9 338,4

TOTAL
RATA-RATA

8771,9 8513,8 9963,6 9808,1
292,3 283,7 332,1 326,9



97

TABEL 6 PENGUKURAN RAPAT FLUKS ARUS 5 A

No Arus (A) P1 P2 P3 P4
1

5 A

359,4 238,1 326 305,7
2 397,5 248,7 317,2 305,8
3 354,2 249,2 319,3 307,3
4 396,7 236,5 316,8 306
5 340,7 239,5 319,6 301,3
6 368 239,7 320,1 305,4
7 367,8 236,4 318,5 301,5
8 387 244,7 318,3 306,6
9 355,4 244,3 317,2 300,9

10 390,2 249,9 319 305,6
11 370,5 240,3 318,3 304,2
12 399,3 251,1 319,4 306,7
13 382,1 247,4 319,1 301,3
14 363,8 249 318,7 303,9
15 379,4 249,1 319,1 301,9
16 378,3 244,2 318,3 305,8
17 361 248,7 318,8 302,7
18 303,4 249,1 317,6 304,7
19 367,4 246,3 318,4 300,1
20 398,2 245,6 316,8 306,9
21 347,1 249,8 317,9 305,6
22 344,7 251,3 318,8 304,6
23 370,4 243 319,3 306
24 391,3 245 320,1 305,1
25 375,6 249,1 318,7 307
26 364,4 249,7 319,6 300,6
27 394,7 249,4 318,7 304,8
28 369,2 238,3 315,4 303,9
29 354,8 247,1 318,7 301,6
30 380,2 248 319,2 304,9

TOTAL
RATA-RATA

11112,7 7368,5 9562,9 9128,4
370,4 245,6 318,7 304,2
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TABEL 7 PENGUKURAN RAPAT FLUKS ARUS 5,5 A

No Arus (A) P1 P2 P3 P4
1

5,5 A

339,4 269,8 311,6 322,1
2 332,9 248,5 313,5 320,9
3 332,6 259,9 310,2 335,8
4 333 254,4 311,7 326,5
5 331,7 272,7 309,1 331,2
6 332,7 232,4 310,1 308,5
7 333,3 252,7 315,1 332
8 332,6 245,4 310,7 334
9 332,9 259,6 315,2 329,3

10 332,1 271,5 310,3 332,9
11 333,2 249,7 312,4 302,9
12 330,9 251,1 313,2 336,1
13 331,2 262,2 314,3 334,9
14 333,2 246,6 315,6 329,1
15 333,3 249,2 306,6 334,8
16 332,6 257,7 311,3 334,4
17 333,1 259,2 311,6 334,7
18 333,7 248 312,7 328,8
19 333,1 271,3 312,8 334,2
20 333,7 250,1 313,9 326,3
21 332,6 258,4 317,6 330,1
22 333,6 273,3 303,1 321
23 333,3 237,8 312,1 334,8
24 331,7 262,6 313,9 327,9
25 332,3 267,8 315,4 334,5
26 332 222,8 312,6 334,6
27 333,5 206,3 312,7 334,2
28 333,3 244,1 313,6 333,5
29 329 261,4 312,9 333,6
30 332,4 272,6 313,1 334,4

TOTAL
RATA-RATA

9984,9 7619,1 9368, 9888
332,8 253,9 312,2 329,6
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TABEL 8 PENGUKURAN RAPAT FLUKS ARUS 0 A

No Arus (A) P1 P2 P3 P4
1

0 A

200,8 77,8 323,6 322,8
2 201,2 77,35 323,8 322,9
3 191,4 53,47 324 321,8
4 201,1 53,92 322,5 321,9
5 196 77,76 323,1 322,1
6 199,2 77,79 323,4 321,9
7 190,7 78,01 323 322,1
8 196,9 53,39 323,9 322,3
9 190,6 78,06 322,2 321,9

10 201,1 73,82 322,5 322
11 201,7 53,69 322,7 321,9
12 191,1 75,16 322,9 322
13 192,7 77,89 322,6 321,9
14 195,7 77,93 322,7 322
15 190,4 54,18 322,8 322,2
16 191,4 54,47 322,7 322,5
17 193,4 72,09 322,3 321,7
18 201,3 77,98 322,4 322
19 194,8 77,7 322,3 322,1
20 191,2 53,46 322,6 322,2
21 192,2 53,61 322 322,4
22 190,5 54 322,4 321,9
23 190,9 53,63 322,2 322,1
24 197,3 77,79 322,1 321,7
25 190,2 53,8 322,2 321,9
26 191,3 54,35 321,3 322
27 192,6 77,65 321,9 322,1
28 194,9 53,78 320,7 321,8
29 193,1 53,69 321,4 322
30 200,8 53,7 321,5 323,3

TOTAL
RATA-RATA

5846,5 1961,92 9675,7 9663,4
194,8 65,3 322,5 322,1
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HASIL PENGUKURAN KECEPATAN V ENGINE DENGAN SISTEM
MOTOR SOLENOID MENGGUNAKAN EMPAT PISTON DAN EMPAT
SILINDER

Tegangan = 4 V, Arus = 2,6 A dan Kecepatan yang dihasilkan = 352,8 Rpm
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Tegangan = 5 V, Arus = 3,8 A dan Kecepatan yang dihasilkan = 627,8 Rpm
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Tegangan = 6 V, Arus = 5 A dan Kecepatan yang dihasilkan = 973,4 Rpm
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Tegangan = 7 V, Arus = 5,9 A dan Kecepatan yang dihasilkan = 1122
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Tegangan = 8 V, Arus = 6,4 A dan Kecepatan yang dihasilkan = 1325 Rpm
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Tegangan = 9 V, Arus = 6,8 A dan Kecepatan yang dihasilkan = 1528 Rpm
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Tegangan = 10 V, Arus = 7,2 A dan Kecepatan yang dihasilkan = 1869 Rpm
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Tegangan = 11 V, Arus = 7,8 A dan Kecepatan yang dihasilkan = 2210 Rpm
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Tegangan = 12 V, Arus = 8,2 A dan Kecepatan yang dihasilkan = 2364 Rpm
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Tegangan = 13 V, Arus = 8,8 A dan Kecepatan yang dihasilkan = 2704 Rpm
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Tegangan = 14 V, Arus = 9,4 A dan Kecepatan yang dihasilkan = 3057 Rpm
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Tegangan = 15 V, Arus = 10 A dan Kecepatan yang dihasilkan = 3705 Rpm
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PENGUKURAN GAYA PADA RODA GILA DAN TORSI YANG
DIHASILKAN

Tegangan 4 V dengan massa benda 2 Kg

Tegangan 5 V dengan massa benda 4 Kg
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Tegangan 7 V dengan massa benda 6 Kg

Tegangan 9 V dengan massa benda 8 Kg
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Tegangan 12 V dengan massa benda 9 Kg

Tegangan 14 V dengan massa benda 11 Kg
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Tegangan 15 V dengan massa benda 13 Kg
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Urutan proses pembuatan dan perancangan V engine dengan system motor
solenoid menggunakan empat piston dan empat silinder sebagai berikut:

1. Pembuatan engkol/Crankshaf mesin pada motor solenoid.

2. Pembuatan solenoid.
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3. Pembuatan piston dengan magnet permanen Neodymium Iron Boron (NdFeB).

4. V engine dengan sistem motor solenoid dengan 2 piston dan pemasangan Switch,
Relay dan Roda Gila/Fywheel.
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5. V engine dengan sistem motor solenoid menggunakan empat piston dan empat
silinder.
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