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ANALISIS PENGARUH FREKUENSI DARI KOIL 

TERHADAP RASIO TORSI PADA PLANETARY 

MAGNETIC GEAR 

Nama Mahasiswa : Aminudin Filosa 
NRP : 2116105030 
Departemen : Teknik Mesin FTI-ITS 
Dosen Pembimbing : Ir. Julendra B. Ariatedja, M.T. 
 

ABSTRAK 
Transmisi mekanik memiliki berbagai bentuk dan ukuran 

sebagai variasi dan inovasi yang dikembangkan. Semua inovasi 
yang ada pada transmisi mekanik masih menyisakan masalah 
gesekan, hal tersebut mengakibatkan keausan pada roda gigi. 
Transmisi mekanik memerlukan perawatan berupa pelumas untuk 
mengurangi keausan pada roda gigi. Teknologi yang dapat 
menghilangkan masalah tersebut yaitu dengan menggunakan 
magnetic gear, karena tidak terjadi kontak antar roda gigi.  

Penerapan magnetic gear pada planetary gear dapat 
diilustrasikan dengan pendekatan fungsinya, yaitu planetary gear 
mekanik dapat di gantikan dengan planetary magnetic gear. 
Variabel pada gear mekanik yang menggunakan gaya sentrifugal 
dengan fungsi kecepatannya dapat digantikan dengan variasi 
frekuensi pada planetary magnetic gear. Frekuensi akan 
mengubah rasio torsi dari planetary magnetic gear dengan jumlah 
pole pair yang sama. 

Elemen hingga dibutuhkan untuk memecahkan kasus yang 
rumit menjadi lebih sederhana. ANSYS adalah salah satu aplikasi 
metode hingga yang didalamnya terdapat berbagai macam model 
kasus yang bisa diterapkan. Dalam hal ini, planetary magnetic 
gear dapat di simulasikan menggunakan ANSYS Maxwell 16.0. 
Simulasi pada penelitian ini menggunakan beberapa aplikasi 
untuk mempermudah pemecahan masalah yang ada. Pertama, 
menggunakan SolidWork 2013 untuk menggambar model dan 
geometri yang dimensinya sudah ditentukan. Kedua, 
menggunakan ANSYS Maxwell 16.0 dengan memilih 3D design, 
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kemudian memasukan engineering data. Model dari SolidWork 
2013 kemudian di-export ke ANSYS Maxwell 16.0. 4. Nilai Torsi 
planetary magnetic gear dengan koil masing masing memiliki 
torsi sebesar pada frekuensi 73.33 hz dengan torsi 55.3687 dan 
rasio 6,67 , frekuensi 110 Hz dengan torsi 71.8283 dan rasio 6,3, 
frekuensi 183.33 Hz pada torsi 82.9193 dan rasio 6,14. 

 
 

 

Kata kunci: planetary magnetic gear, torsi, rasio, ANSYS 

Maxwell 16.0 
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ANALYSIS OF THE EFFECT OF FREQUENCY OF KOIL 
ON TORSI RATIO ON PLANETARY MAGNETIC GEAR 

Student Name : Aminudin Filosa 
NRP : 2116105030 
Department : Mechanical Engineering FTI-ITS 
Supervisor  : Ir. Julendra B. Ariatdja, M.T. 

ABSTRACT 

Mechanical transmission has various shapes and sizes as 
variations and innovations are developed. All the innovations that 
exist in the mechanical transmission still leaves the problem of 
friction, it causes wear and tear on the gears. Mechanical 
transmission requires maintenance of a lubricant to reduce wear 
on the gears. Technology that can eliminate the problem is by 
using a magnetic gear, because there is no contact between gears. 
The application of a magnetic gear to the planetary gear can be 
illustrated by its function approach, ie the planetary gear can be 
replaced by a planetary magnetic gear. Variable in mechanical 
gear using centrifugal force with its speed function can be 
replaced with frequency variation on planetary magnetic gear. 
The frequency will change the torque ratio of the planetary 
magnetic gear with the same number of pole pairs. 
Elements to be needed to solve complicated cases becomes 
simpler. ANSYS is one of the application methods up to which 
there are various model cases that can be applied. In this case, 
planetary magnetic gear can be simulated using ANSYS Maxwell 
16.0. The simulations in this study use several applications to 
facilitate the solution of existing problems. First, use SolidWork 
2013 to draw predefined models and geometries. Secondly, using 
ANSYS Maxwell 16.0 by selecting 3D design, then input 
engineering data. The model from SolidWork 2013 is then 
exported to ANSYS Maxwell 16.0. 4. Planet magnetic gear 
torque value with each coil having torque of 73.33 hz with torque 
55.3687 and ratio 6.67, frequency 110 Hz with torque 71.8283 
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and ratio 6.3, frequency 183.33 Hz at torque 82.9193 and ratio 
6.14 . 

 

 

Keywords: planetary magnetic gear, torque, ratio, ANSYS 
Maxwell 16.0 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi membuat banyak inovasi pada 
dunia transportasi. Inovasi memberikan alternatif desain dan 
material, sehingga dapat meningkatan kemampuan alat 
transportasi. Banyak produsen otomotif termasuk mobil, motor 
dan truk yang mengembangkan teknologi agar semakin efisien. 
Salah satu bagian dari otomotif yang sangat penting adalah sistem 
transmisi, karena komponen yang menyalurkan daya.   

Sistem transmisi memindahkan daya dari mesin ke roda, 
sehingga merupakan bagian penting dari alat transportasi. Sistem 
transmisi konvensional menggunakan transmisi mekanik sebagai 
komponen utamanya. Transmisi mekanik memiliki berbagai 
bentuk dan ukuran sebagai variasi dan inovasi yang 
dikembangkan. Semua inovasi yang ada pada transmisi mekanik 
masih menyisakan masalah gesekan, hal tersebut mengakibatkan 
keausan pada roda gigi. Transmisi mekanik memerlukan 
perawatan berupa pelumas untuk mengurangi keausan pada roda 
gigi. Teknologi yang dapat menghilangkan masalah tersebut yaitu 
dengan menggunakan magnetic gear, karena tidak terjadi kontak 
antar roda gigi. 

Magnetic gear menggunakan magnet permanen untuk 
mentransmisikan torsi antara poros input menuju output tanpa 
terjadi kontak mekanis. Magnetic gear memerlukan dimensi yang 
lebih kecil dan ringan daripada roda gigi mekanis. Dimensi yang 
minimalis dapat menjadi solusi teknologi untuk ruang yang 
terbatas. Kontak mekanis yang minimalis memberikan 
keuntungan tidak ada keausan antar bagian yang bergerak, 
sehingga pelumasan tidak diperlukan.  

Perpindahan gigi menggunakan cara manual akan terasa 
tidak nyaman, karena perubahan torsi yang tidak linier. Untuk itu, 
produsen mobil memilih continous variable transmition sebagai 
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solusi kenyamanan dalam berkendara. Penerapan magnetic gear 
pada continuos variable transmition dapat diilustrasikan dengan 
pendekatan fungsinya, yaitu planetary gear mekanik dapat di 
gantikan dengan magnetic planetary gear. Variabel pada 
continous variable transmition yang menggunakan gaya 
sentrifugal dengan fungsi kecepatannya dapat digantikan dengan 
variasi arus yang merubah fluks magnet. Fluks magnet akan 
merubah variasi rasio kecepatan dari magnetic gear dengan 
jumlah pole pair yang sama. 

Metode elemen hingga (FEM) dimanfaatkan untuk 
menganalisis magnetic gear. FEM dapat mengungkapkan banyak 
informasi. Prosedur mendapatkan hasil analisis yang berkualitas, 
metode elemen hingga harus diverifikasi dengan metode 
eksperimen yang sudah dilakukan, akan tetapi medode ini 
memerlukan biaya mahal dan memakan banyak waktu. Metode 
yang memungkinkan untuk memverifikasi pnelitian ini adalah 
dengan membandingkan simulasi yang sudah dilakukan oleh 
penelitian dahulu. Penelitian ini menggunakan software ANSYS 
Maxwell 16.0.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana cara menentukan besar torsi yang dimiliki 

oleh suatu  planetary magnetic gear ? 
2. Bagaimana cara mensimulasikan fenomena planetary 

magnetic gear dalam software Finite Element Method ? 
3. Bagaimana pengaruh variasi frekuensi dari koil pada 

rasio torsi planetary magnetic gear? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui cara menentukan besar torsi yang dimiliki 

oleh suatu planetary magnetic gear 
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2. Mengetahui cara mensimulasikan fenomena planetary 
magnetic gear dalam software Finite Element Method  

3. Mengetahui pengaruh variasi frekuensi koil pada rasio 
torsi planetary magnetic gear  
 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah: 
1. Bahan yang digunakan Neodynium 
2. Medium antar magnetic gear adalah udara 
3. Tidak ada pembebanan saat simulasi 
4. Analisa menggunakan software berbasis elemen hingga 
5. Variasi input kecepatan putar 200 RPM, 300 RPM, dan 

500 RPM  
 
1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui kelebihan planetary magnetic gear 

dibandingkan planetary gear sebagai alternatif 
teknologi 

2. Menambah wawasan tentang ilmu planetary magnetic 
gear 

3. Dapat memperkirakan rasio magnet yang harus 
digunakan dalam aplikasi planetary  magnetic gear. 
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BAB II 
DASAR TEORI 

 
2.1 Transmisi 

Sistem transmisi pada otomotif adalah sistem yang 
menghantarkan daya dari mesin ke diferensial dan as. Transmisi 
diperlukan untuk merubah rotasi pada pembakaran internal ke 
roda mobil. Sistem transmisi yang umum dibagi menjadi dua, 
yaitu transmisi manual dan transmisi otomatis. Secara sederhana 
putaran dari mesin yang di transmisikan sampai roda mobil 
diilustrasikan seperti pada gambar 2.1. [4] 

 
Gambar 2. 1 Sistem trasmisi pada mobil [4] 

Macam transmisi dapat dilihat sebagai berikut : 
a. Sistem transmisi manual 

Merupakan salah satu jenis transmisi yang banyak 
dipergunakan dengan alasan perawatan yang lebih 
mudah. Pada transmisi manual terdiri dari 3 sampai 
dengan 7 speed / kecepatan seperti pada gambar 2.2. 
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Gambar 2. 2 Sistem transmisi manual 

b. Sistem Transmisi Matic  
 Sistem Trasmisi Otomatis 

Transmisi otomatis terdiri dari 3 bagian utama seperti 
digambarkan pada gambar 2.3, yaitu: torque converter,  
planetary gear unit, dan hydraulic control unit. Torque 
converter berfungsi sebagai kopling otomatis dan dapat 
memperbesar momen mesin. Torque converter terdiri 
dari pump impeller, turbine runner, dan stator. Stator 
terletak diantara impeller dan turbine. Torque converter 
diisi dengan ATF (Automatic Transmition Fluid). 
Momen mesin dipindahkan dengan adanya aliran fluida. 

 

 
Gambar 2. 3 Sistem transmisi otomatis 

 Sistem Trasmisi Continous Variable Transmition (CVT) 
Pada sistem transmisi CVT menggunakan belt dan 
mempunyai variable, sehingga rasionya bisa diubah-
ubah. Transmisi ini hanya mempunyai satu gigi atau 
lebih tepat disebut tidak bergigi. Audi menyebutnya 
multitronic, pabrikan lain juga punya nama sendiri-
sendiri tetapi semua prinsip kerjanya sama. Sistem CVT 
ini memiliki kurva tenaga yang linear. Mempunyai 
keunggulan, perpindahan gigi tidak terasa, lebih irit 
daripada matik biasa, karena tidak menggunakan torque 
converter. Selain itu mempunyai kelemahan, sangat 
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tidak cocok untuk performance car, tenaga tidak 
responsif, Pada matic biasa begitu di-kickdown langsung 
turun gigi, sedangkan pada CVT hanya mengubah ratio 
belt saja.  
Ada beberapa tipe continous variable transmition 
(CVT): 

- Continous variable transmition (CVT) tipe belt 
CVT jenis ini dapat ditemukan pada transmisi 
mobil dan motor matic. Variable dari transmisi 
ini terletak pada penghubung dua pulley, yaitu 
belt yang dapat berubah rasionya secara 
continous  

 
Gambar 2. 4 Sistem transmisi CVT tipe belt 

 

- Continous variable transmition (CVT) tipe chain 
Tipe CVT ini mempunyai komponen hamper 
sama dengan CVT tipe belt hanya saja sebagai 
penghubung antara dua pulley menggunakan 
rantai.  
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Gambar 2. 5 Sistem transmisi CVT tipe chain 

- Continous variable transmition (CVT) tipe roller 
Tipe CVT ini sering disebut dengan NuVinci. 
Sistem gigi NuVinci CVT menggunakan satu set 
bola putar dan memiring yang diposisikan antara 
cakram input dan output transmisi. 

 
Gambar 2. 6 Sistem transmisi CVT tipe roller  

 

2.2 Planetary Gear 

Sistem roda gigi planet (planetary gear) dapat 
menghasilkan putaran yang bervariasi seperti peningkatan 
kecepatan, pengurangan kecepatan, perubahan arah, dan netral. 
Planetary gear memiliki dua fungsi utama yaitu:  

a. Mengubah perbandingan gigi, merubah momen, dan 
merubah kecepatan 

b. Memungkinkan gigi mundur atau gerakan mundur 

Komponen-komponen Planetary Gear Set (gambar 2.7) 
sederhana terdiri dari tiga komponen: 

a. Sun gear 
Sun gear terletak di pusat susunan. Gear ini terletak di 
tengah poros. Sun gear dapat juga berupa rancangan spur 
atau helical gear. Sun gear bertautan dengan gigi pada 
planetary pinion gear. 

b. Carrier  
Carrier terbuat dari besi tuang, aluminium, atau pelat 
baja. Carrier tersambung dengan shaft, kemudian 
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masing-masing shaft terdapat pinion gear (Planetary 
pinion). Jumlah planetary pinion di dalam sebuah carrier 
tergantung dari beban yang dipikul.  

Planetary pinion terletak diantara sun gear dan 
ring gear. Ring gear bertindak seperti sebuah pengikat 
yang menahan keseluruhan gear set bersama dan 
memberikan kekuatan yang besar pada unit.   

 
Gambar 2. 7 Planetary Gear 

Transmisi kendaraan otomatis harus mempunyai 
tiga planetary pinion dalam planetary carrier. Heavy 
duty highway trucks dapat mempunyai sebanyak lima 
planetary pinion dalam planetary carrier. Carrier dan 
pinion-nya disebut sebagai satu kesatuan unit gear. 
Seperti pada gambar 2.7. 

 

c. Ring gear  
Ring gear berfungsi sebagai tuas terbesar pada poros 
pusat  dan terletak pada jarak terjauh dari poros pusat. 
Sun gear memiliki jumlah gigi paling kecil, kemudian 
ring gear dan planetary carrier memiliki jumlah gigi 
paling banyak. 
Cara menghitung jumlah gigi pada planetary carrier 
dengan menambahkan jumlah gigi pada sun gear dengan 
jumlah gigi pada ring gear. Sebagai contoh, sun gear 
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mempunyai 24 gigi dan ring gear mempunyai 48 gigi, 
kemudian abaikan jumlah gear dalam planetary carrier, 
planetary carrier akan mewakili 72 gigi. 

 
Setiap komponen dalam planetary gear set, yaitu: sun 

gear, pinion gear carrier, dan ring gear dapat diputar atau 
ditahan. Perpindahan daya melalui sebuah planetary gear set 
hanya mungkin ketika salah satu komponen di tahan, atau jika 
dua komponen ditahan bersama.  

Salah satu dari tiga komponen sun gear, carrier, atau ring 
gear dapat digunakan sebagai penggerak atau komponen input. 
Pada saat yang bersamaan, komponen yang lain tetap berputar 
dan kemudian menjadi komponen yang ditahan atau diam. 
Komponen ketiga kemudian menjadi bagian yang digerakkan atau 
output. Tergantung pada komponen yang menjadi penggerak, 
yang ditahan, dan yang digerakkan. Variasi output dari planetary 
gear set dapat meningkatkan torque atau peningkatan kecepatan 
dan arah output juga dapat di balik melalui berbagai kombinasi 
seperti pada tabel 2.1. [1] 

 
Tabel 2. 1 Aturan hukum kerja Planetary gear 
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Maka dikelompokkan menurut part yang ditahan 
a. Apabila Carrier Ditahan  

Dimana Ring gear sebagai driven ( digerakkan), Sun 
gear sebagai drive (penggerak), dan Carrier dibuat 
fixed (ditahan) yang diilustrasikan pada gambar 2.6. 
Didapatkan rumus sebagai berikut: 

Ns : Nr = R : S 
Dimana: 

S = Jumlah gigi roda gigi matahari  
R = Jumlah gigi roda gigi dalam  
Ns = Jumlah putaran roda gigi matahari  
Nr = Jumlah putaran roda gigi dalam  

 

Bila sun gear berputar searah jarum jam, pinion gear 
yang terikat pada carrier akan berputar berlawanan 
dengan jarum jam dan mengakibatkan ring gear juga 
berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Pada saat 
ini ring gear menjadi lambat sesuai dengan jumlah gigi 
sun gear dan ring gear.  
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Gambar 2. 8 Planetary gear  dengan berlawanan arah putaran 

b. Apabila Ring Gear Ditahan  
Dimana Ring gear posisi fixed (ditahan), sun gear 
sebagai drive (penggerak), carrier sebagai driven 
(digerakkan). Didapatkan rumus sebagai berikut: 

Ns : Nc = (R + S) : S 

Bila ring gear ditahan dan sun gear berputar searah 
jarum jam, pinion gear akan berputar mengelilingi sun 
gear sambil berputar searah jarum jam. Hal ini 
menyebabkan putaran carrier menjadi lebih lambat 
sesuai dengan jumlah gigi ring gear dan sun gear. 

 

c. Apabila Sun Gear Ditahan  

Nr : Nc = (R + S) : R 
Cara kerja roda gigi Perlambatan 
- Ring gear sebagai drive (penggerak) dan input 

putaran 
- Sementara sun gear ditahan atau berputar 

berlawanan arah jarum jam 
- Carrier sebagai driven ( digerakkan ) dan menjadi 

output putaran 
Bila ring gear berputar searah jarum jam, pinion gear 
akan berputar mengelilingi sun gear sambil berputar 
searah jarum jam seperti pada Gambar 2.7. Hal ini 
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menyebabkan putaran carrier menjadi lambat sesuai 
dengan banyaknya gigi ring gear dan sun gear. 

 
Gambar 2. 9 Planetary Gear  dengan perlambatan putaran 

Rumus untuk menghitung reduction rationya 
adalah: 

(S x Ns) + (R x Nr) = (S + R) x Nc 
Dimana: 

S = Jumlah gigi roda gigi matahari  
R = Jumlah gigi roda gigi dalam  
Ns = Jumlah putaran roda gigi matahari  
Nr = Jumlah putaran roda gigi dalam  
Nc = Jumlah putaran roda gigi perantara  
 

2.3 Magnetic Gear  

2.3.1 Magnet  
Magnet memiliki sifat kemagnetan, yaitu benda yang 

mampu menarik benda–benda disekitarnya. Secara garis 
besar, terdapat 2 jenis magnet, yaitu:  

a. Magnet alam 
Magnet alam adalah magnet yang sudah memiliki sifat 
kemagnetan secara alami, Magnet Buatan   
Magnet buatan adalah magnet yang dibuat manusia, 
magnet buatan dibuat dari bahan–bahan magnetik kuat 
seperti besi dan baja. Magnet buatan terbagi lagi 
menjadi dua, yaitu:  
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 Magnet Tetap (Pemnanen), merupakan magnet 
yang sifat kemagnetannya bersifat permanen, 
meskipun proses pembuatannya sudah dihentikan. 

 Magnet Sementara (Remanen), merupakan magnet 
yang sifat kemagnetannya hanya sementara, yaitu 
hanya terjadi selama proses pembuatannya. 

Pemanfaatan magnet banyak digunakan dunia 
elektronik sebagai penunjang kehidupan manusia seperti 
pengeras suara, generator, mikrofon dan sebagainya. 
Magnet dimanfaatkan lebih beragam, salah satunya sebagai 
inovasi dalam dunia otomotif khususnya pada transmisi, 
yaitu sebagai roda gigi yang sering disebut magnetic gear. 

  
2.3.2 Material Magnet Permanen 

Magnet permanen adalah magnet yang tidak 
memerlukan tenaga atau bantuan dari luar untuk 
menghasilkan daya magnet (berelektromagnetik). Magnet 
jenis ini dapat mempertahankan kemagnetannya dalam 
waktu yang sangat lama. Jenis magnet tetap selama ini 
yang diketahui terdapat pada: 

a. Neodymium Magnet 
Magnet neodymium merupakan magnet permanen yang 
paling kuat. Magnet neodymium (dikenal sebagai 
NdFeB, NIB, atau magnet Neo) seperti pada gambar 2.8 
merupakan sejenis logam tanah jarang (rare earth) yang 
terbuat dari neodymium alloy, iron, dan boron 
membentuk dengan rumus kimia Nd2Fe14B tetragonal 
crystalline structure. Tetragonal Nd2Fe14B memiliki 
struktur kristal yang sangat tinggi uniaksial anisotropi 
magnetocrystalline (HA~7 Tesla). Senyawa ini 
memberikan potensi untuk memiliki koersivitas 
(ketahanan mengalami kerusakan magnetik) tinggi. 
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Gambar 2. 10 Neodymium Magnet 

b. Samarium-Cobalt Magnet 
Magnet samarium cobalt (gambar 2.9)merupakan 
magnet permanen yang terbuat dari paduan  dua jenis 
magnet langka yaitu samarium dan cobalt. Paduan ini 
memiliki kekuatan masih dibawah magnet neodymium. 
Paduan ini memiliki kelebihan peringkat temperatur dan 
koersivitas yang lebih tinggi, akan tetapi memiliki 
kekurangan rawan terhadap retak dan chipping. 
Samarium-kobalt magnet memiliki energi maksimum 
(BH max) yang berkisar dari 16 oersteds megagauss-
(MGOe) menjadi 32 MGOe. Jenis magnet ini dapat 
ditemukan di dalam alat-alat elektronik seperti VCD, 
DVD, VCR player, handphone, dan lain-lain. 

 
Gambar 2. 11 Samarium-Cobalt magnet 

c. Alnico Magnet 
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Alnico magnet adalah magnet paduan yang 
mengandung Alumunium (Al), Nikel (Ni), Cobalt (Co). 
Magnet Alnico (gambar 2.10) ini tidak hanya 
mengandung ketiga unsur saja melainkan ada beberapa 
unsur mengandung besi dan tembaga, tetapi kandungan 
besi dan tembaga tersebut relatif sedikit. Alnico magnet 
dikembangkan pada tahun 1930-an dengan metode 
sintering atau lebih umum disebut metode casting. Jenis 
magnet ini dapat ditemukan di dalam alat-alat motor 
(kipas angin, speaker, dan mesin motor). Magnet ini 
juga sering dijumpai dalam lab sekolahan bahkan dapat 
ditemukan pada sepatu kuda yang berfungsi untuk 
meningkatkan daya lari kuda. 

 
Gambar 2. 12 Magnet Alnico 

2.3.3 Sifat-sifat Utama Magnet Permanen 
Sifat-sifat  yang terdapat  dalam benda magnetik antara 
lain adalah : 

a. Induksi magnetik (B) 
Induksi magnetik adalah kuat medan magnet (H) akibat 
adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. 
Induksi magnetik yang tertinggal dalam sirkuit 
magnetik (besi lunak) setelah 
memindahkan/menghilangkan pengaruh bidang 
magnetik. Arus dialirkan pada sebuah kumparan yang 
melilit besi lunak maka terjadi orientasi pada partikel-
partikel yang ada dalam besi. Orientasi ini 
mengubah/mengarahkan pada kutub utara dan selatan. 
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b. Permeabilitas magnet (μ) 
Permeabilitas magnet merupakan konstanta pembanding 
antara rapat fluks (B) dengan kuat medan (H) yang 
dihasilkan magnet. Untuk udara dan bahan non 
magnetik, permeabilitas dinyatakan sebagai 
permeabilitas ruang kosong  
�� = 4� × 10

��H/m), sehingga: 
�

�
= � 

Untuk bahan lain maka permeabilitasnya sebanding 
dengan permeabilitas ruang kosong dikalikan 
permeabilitas relatif bahan (��). Sehingga diperoleh:  

�

�
= ���� 

Permeabilitas relatif didefinisikan sebagai: 

�� =
�����	�����	����	��ℎ��

�����	�����	����	�����
 

Sehingga pada ruang hampa, �� = 1 dan ���� = 	� 
dinamakan permeabilitas absolut. Dengan konstanta 
permeabilitas maka karakteristik kemagnetan suatu 
bahan dapat digambarkan dalam kurva perbandingan B 
– H pada gambar 2,11. 
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Gambar 2. 13 Kurva perbandingan B – H 

Daya hantar atau permeabilitas magnet (μ) 
merupakan parameter bahan yang menentukan besarnya 
fluks magnetik. Bahan feromagnetik memiliki 
permeabilitas yang tinggi. 

 

c. Koersivitas (Hc) 
Koersivitas magnetik adalah ukuran kemampuan bahan 
feromagnetik untuk menahan medan magnet eksternal 
tanpa menjadi mengalami kerusakan magnetik. 
Sehingga, koersivitas adalah intensitas medan magnet 
yang digunakan yang diperlukan untuk mengurangi 



18 

 

 

magnetisasi bahan tersebut menjadi nol setelah melalui 
proses  induksi elektromagnetik. [5] 
Bahan dengan gaya koersiv tinggi adalah material 
magnetik yang keras dan bahan dengan gaya koersiv 
rendah adalah material magnetik yang lembut. Ini 
adalah karakteristik yang paling penting untuk bahan 
magnet permanen.  
 

Tabel 2. 2 Simbol dan deskripsi simbol dalam magnetic gear [8] 
Symbol Description SI CGS 

H Magnetic Field Strength A/m Oe 
B Flux Density Tesla Gauss 
M Magnetization A/m Emu/cm3 
Φ Flux Webers Maxwell 
Br Residual induction Tesla Gauss 
Hc Coercive force A/m Oe 

(BH)max Maximum energy density A/m Oe 
 

2.3.4 Torsi Magnetik 
Torsi elektromagnetik yang dikembangkan pada 

rotor bagian dalam dan rotor luar dapat diperoleh dengan 
tensor tegangan Maxwell di celah udara bagian dalam dan 
rotor luar, sebagai berikut: 

��_�� =
������

�

��
� ��_����_����
��

�

 

��_��� =
�������

�

��
� ��_�����_�����
��

�

 

Dimana: 
��� = Panjang axial effective   

��  = Radial flux density    
��  = Tangensial Flux density 

��� = Radius of inner air gap 

���� = Radius outer air gap 
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Dasar perhitungan planetary magnetic gear dapat 
dijelaskan pada gambar. Magnetization yang terjadi antara 
magnetic gear yang tersusun parallel.  

  

Gambar 2. 14 FBD planetary magnetic gear 

��(�, ∅) = �� × �̂ + �∅ × ∅� 

Dimana : 
��= Surface magnetization (A/m) 
�� = Surface magnetization arah radial (A/m) 
�∅ = Surface magnetization arah tangensial (A/m) 

2.3.5 Magnetic gear 
Magnetic gear dapat mentransmisikan torsi antara 

input dan poros output tanpa kontak mekanis. Dengan 
mentransmisi torsi tanpa kontak mereka, magnetic gear 
lebih efisien dan memungkinkan kecepatan rotasi tinggi. 
Mekanisme dari magnetic gear yang menggantikan fungsi 
dari komponen planetary gear dapat di gambarkan seperti 
gambar 2.14. 

 
Gambar 2. 15 Perbandingan komponen planetary gear dan 

magnetic gear 
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Komponen magnetic gear terdiri dari outer rotor dan 
inner rotor yang terbuat dari magnet permanen kemudian 
pole piece rotor terbuat dari baja atau pun besi seperti pada 
gambar 2.15. 

 
Gambar 2. 16 Magnetic Gear 

Mekanisme pergerakan dari magnetic gear sama 
seperti planetary gear hanya saja ada sedikit penyesuaian 
sehingga dapat di dapatkan persamaan seperti dibawah ini. 

a. Iron segment 

 
Gambar 2. 17 Planetary Gear  dengan iront segment ditahan [8] 

Kondisi pertama adalah apabila iron segment yang 
ditahan dan yang lainnya berputar, yang ditunjukkan 
pada Gambar 2.16, memiliki jumlah segmen besi (��) 
dan jumlah rotor kecepatan tinggi (�). Kombinasi ini 
menghasilkan hubungan gear ratio a (���).  
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��� =
�� − �

�
 

Dimana,  
�� = jumlah segment besi 
� = jumlah pole pair pada high speed rotor 

 

Kecepatan sudut bisa dihitung dari persamaan diatas. 
Dimana �� adalah kecepatan sudut pada rotor dengan 
kecepatan rendah dan �� adalah kecepatan sudut 
pada rotor kecepatan tinggi. Persamaan kecepatan 
sudut memperhitungkan pergeseran arah rotasi. maka 
akan didapat persamaan sebagai berikut: 

�� =
1

−���
�� 

Perhitungan torsi dapat dihitung dari penjumlahan 
daya konstan, jika konfigurasi roda gigi magnetik 
beroperasi pada kecepatan sudut konstan dan tidak 
losses, maka total daya mekanis system harus sama 
dengan nol. Bila kecepatan sudut rotor besi (��) nol 
karena ditahan, maka hasil ini akan menghasilkan 
persamaan berikut 

 

�� + �� + �� = 0 
��. �� + ��. �� + ��.�� = 0 

��.
1

−���
. �� + 0 + ��.�� = 0 

�� = ���. �� 
 

Dimana, 
�� = Daya pada low speed rotor   (W) 
�� = Daya pada Iron segment   (W) 
�� = Daya pada high speed rotor (W) 
�� = Torsi pada low speed rotor   (Nm) 
�� = Torsi pada iron segment   (Nm) 
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�� = Torsi pada high speed rotor (Nm) 
�� = kecepatan sudut pada rotor kecepatan 
tinggi (Rad/s) 
�� = kecepatan sudut pada iron segment 
(Rad/s) 
�� = kecepatan sudut pada rotor kecepatan 
rendah (Rad/s) 

 
b. Outer rotor fixed (low speed rotor) 

Low speed rotor  ditahan maka didapatkan 
peranbandingan rasio antara jumlah segmen besi  (��) 
dan jumlah rotor kecepatan tinggi (p) menghasilkan 
gear ratio b (���) .  

��� =
��
�
=
��
��

 

 

 
Gambar 2. 18 Planetary Gear  dengan outer rotor ditahan 

Hubungan ini digambarkan pada gambar 2.17, 
Hubungan kecepatan sudut rotor besi (��) dapat 
dituliskan dari  gearing b dan kecepatan sudut tinggi  
(��). 

�� =
1

���
�� 
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Pertimbangan tenaga mekanik kembali diterapkan 
untuk menghitung hubungan torsi pada iron segment 
(��). 

�� + �� + �� = 0 
��. �� + ��. �� + ��.�� = 0 

0 + ��.
1

���
. �� + ��. �� = 0 

�� = −���. �� 
 

c. Inner rotor fixed (high speed rotor) 
High speed rotor ditahan seperti gambar 2.18 maka 
di dapatkan hubungan Inner rotor fixed dengan dari 
rumus torsi low speed rotor (��) dan torsi Iron 
segment (��). 

 
Gambar 2. 19 Planetary Gear  dengan inner rotor ditahan 

�� = −���. �� 

�� =
−���
���

. �� 

Ada persamaan kekuatan konstan untuk menghitung 
hubungan kecepatan sudut antara rotor tersegmentasi 
besi (��) dan rotor dengan kecepatan rendah (��). 

�� + �� + �� = 0 
��. �� + ��. �� + ��.�� = 0 

��. �� +
−���
���

. ��. �� + 0 = 0 



24 

 

 

�� =
���
���
. �� 

Maka dari rumus diatas dapat dihubungkan menjadi 
perbandingan ��� antara kecepatan putaran tinggi �� 
dan kecepatan putaran rendah ��. [8] 

��� =
��
��
=
���
���

=

��
��

�� − ��
��

=
��

�� − ��
 

Rasio pada magnetic gear mempunyai rasio roda 
gigi yang konstan, sehingga tidak bisa memberikan 
kecepatan yang maksimal pada output-nya. Diperlukan 
variable yang dapat mengubah rasio pada magnetic gear 
seperti CVT pada roda gigi mekanik. Aplikasi magnetic 
gear pada transmisi CVT, yaitu dengan menambahkan 
rangkaian stator diluarnya.  

Rangkaian stator pada magnetic gear berupa coil 
yang dapat memberikan frekuensi. Arus dapat mengubah 
fluks sehingga dapat menjadi variabel dalam magnetic 
gear. kecepatan putaran output dari rotor dengan kecepatan 
rendah dapat diubah dengan mengendalikan frekuensi. 

 
Gambar 2. 20 Magnetic gear dengan control 
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Maka dengan adanya pengaruh frekuensi arus 
tersebut dapat diberikan rumus seperti dibawah ini : 

Ω = −
���
���

�� 

Dimana, 
Ω = Kecepatan putaran komponen kerapatan fluks 

magnetik  
m, k = Koefisien  
�� = Jumlah kutub magnetis rotor kecepatan tinggi  
��  = Jumlah kutub magnet dari rotor dengan kecepatan 

rendah  
�� = Kecepatan putaran rotor kecepatan tinggi  

Sehingga dapat didapatkan output setelah diberikan 
frekuensi arus dari  koil AC 3 fasa. [3] 

� = −
���
���

�� +
1

���
�� 

Dimana, 
� = Kecepatan putaran (rps) rotor dengan 

kecepatan rendah  
f�  = Frekuensi arus bolak-balik tiga fasa 

 
2.4 FEMM   

Metode elemen hingga adalah metode numerik untuk 
memperkirakan solusi dari permasalahan matematis sehingga 
diperoleh hasil yang mendekati dengan kondisi nyata. Secara 
garis besar, metode elemen hingga dilakukan dengan cara 
membagi-bagi suatu struktur menjadi beberapa elemen, dan 
elemen-elemen tersebut terhubung melalui nodal-nodal. 

Keunggulan dari metode elemen hingga adalah mampu 
untuk menyelesaikan permasalahan yang mencangkup geometri 
yang rumit, pembebanan dan properti material yang tidak bisa 
diselesaikan dengan metode matematika analitis. Metode 
matematika analitis menggunakan persamaan differential untuk 
menyelesaikan permasalahan sehingga memerlukan data 
terperinci pada setiap body. Hal ini jelas tidak mungkin dilakukan 
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pada geometri yang rumit. Dengan adanya metode elemen 
hingga, kehandalan dan keakuratan dari perancangan suatu 
produk akan lebih cepat dan mudah dicapai, sehingga akan 
menghemat waktu dan biaya dalam proses perancangan sampai 
proses produksi. 

Metode elemen hingga adalah metode numeris untuk 
penyelesaian masalah teknik dan fisika matematis. 
Masalah tersebut meliputi: 

- Analisa struktur 
- Heat transfer 
- Perpindahan massa 
- Elektromagnetik 

 

2.5 Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian terdahulu dengan 
judul Design and construction of permanent magnetic gears yang 
di susun oleh Jorgensen, Frank Thorleif. Penelitian terdahulu 
menjelaskan bahwa pole pair berkecepatan tinggi mempunyai 4 
pasang permanen magnet dan iron segment mempunyai 26 buah 
segment. Untuk mencari pole pair berkecepatan rendah (outer 
rotor) digunakan rumus sebagai berikut: [8] 

��,� = |�� + ���| 
� = 1,3,5,… .∞ 

� = 0,±1,±2,±3,…±∞ 

Penelitian ini mengambil konstanta m=1 dan konstanta k=-
1, maka didapatkan pole pair berkecepatan rendah sebagai 
berikut: 

��,� = |�� + ���| = |1.4 + (−1)26| = 22 
Desain dan geometri yang dgunakan dapat dijelaskan pada 

table 2.2 dan gambar 2.18 yang akan mendukung dalam proses 
simulasi. 
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Gambar 2. 21 Desain magnetic planetary gear 

Tabel 2. 3 Dimensi Model planetary gear [8] 

Parameter  Value 

Jumlah steel segment (ns) 26 

Jumlah permanen magnet/PM inner rotor ( Ph) 8 

Jumlah permanen magnet/PM outer rotor ( Pl) 44 

Tebal ring inner rotor (t1b) 16.5 mm 

Tebal ring outer rotor (t2b) 7 mm 

Radius inner rotor tanpa PM (R1s) 43.5 mm 

Radius inner rotor dengan PM (R2s) 50.5 mm 

Radius outer rotor dengan PM (R1d) 57 mm 

Radius outer rotor tanpa PM (R2d) 63 mm 
Panjang arah axial magnetic planetary gear 
(L) 50 mm 

Lebar air gap 1 mm 

Relative permabiliy, magnet (��) 1.05 Tm/A 
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Relative permabiliy air region  
4π x 10-7 
Tm/A 

Material permanan magnet (��) NdFeB 30 

Coercivity magnet  (��) 947350 A/m 

Material steel segment  
Steel AISI 
1010 

Material inner-outer rotor  Pure Iron  
 

Simulasi yang digunakan dalam penelitian tersebut 
menggunakan model nonlinier 2D dan dimodelkan dalam 
program FEMM. Metode tensor tegangan makswell digunakan 
untuk menghitung torsi output dari rotor luar. Torsi output yang 
didapatkan untuk TMaxwell = 90,2 [Nm]. [8] 
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BAB III  
METODOLOGI 

 

3.1 Alur Penelitian 
Tahapan penelitian yang akan dilaksanakan dalam tugas 

akhir ini meliputi beberapa proses yang telah digambarkan dalam 
diagram alir pada gambar 3.1. Pembuatan diagram alir ini 
dimaksudkan agar segala sesuatu yang dilaksanakan pada saat 
penelitian berlangsung dapat terarah sesuai dengan tujuan 
penelitian. 
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Gambar 3. 1 Diagram Alir Tugas Akhir 

3.2 Peralatan Penelitian 
Terdapat dua macam peralatan dalam simulasi ini, yaitu 

perangkat keras dan perangkat lunak. Spesifikasi masing-masing 
peralatan adalah sebagai berikut: 

3.2.1 Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkan keras yang digunakan adalah computer 
yang mempunyai kemampuan untuk melakukan simulasi 
menggunakan ANSYS Maxwell 16.0.  Pada simulasi ini 
akan mengunakan perangkat komputer dengan spesifikasi 
sebagai berikut: 

- Operating System : Windows 7 Ultimate 64-bit 
Operating System,  
     (6.1, Build 7601) 

- System Manufactur : LENOVO 
- Model  : 80EI 
- Processor  : AMD A8-6410APU with AMD 

Radeon R5 Graphic  
                                  (4CPUs), ˷2.0GZ 

- RAM  : 4096 MB 
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Gambar 3. 2 Komputer PC 

3.2.2 Perangkat Lunak (Software) 

Simulasi pada penelitian ini menggunakan beberapa 
perangkat lunak untuk mempermudah pemecahan masalah 
yang ada, diantaranya: 
a. SolidWork 2013 

Software SolidWork 2013 digunakan untuk membuat 
model dari magnetic gear dengan ukuran yang sudah 
ditentukan 

 
Gambar 3. 3 Model pada SolidWork 2013 

b. ANSYS Maxwell 16.0 
Sorftware Maxwell yang digunakan untuk 
mensimulasikan magnetic gear pada penelitian ini 
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adalah versi 16.0. Pada Maxwell 16.0 adalah salah satu 
analisis system yang menganalisis tentang magnet. 

 
Gambar 3. 4 Software ANSYS Maxwell 16.0 

Setelah Model dari  2013 di-input pada ANSYS 
Maxwell 16.0, kemudian memilih analysis 3D model.  

 

 
Gambar 3. 5 Model ANSYS Maxwell 16.0 

3.3 Simulasi Magnetic Gear 
Dalam penelitian ini, simulasi menggunakan perangkat 

lunak ANSYS Maxwell 16.0. Software ini berbasis metode elemen 
hingga untuk menyelesaikan masalah teknik struktural yang 
kompleks dan membuat keputusan desain yang lebih baik dan 
cepat. Dalam simulasi ini yang dimodelkan adalah magnetic gear 



33 

 

 

pada CVT. Simulasi  pada penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan 3D model.  

3.3.1 Flowcart Simulasi 

Simulasi Magnetic Gear dengan koil melalui 
beberapa tahap, dari memodelkan sampai running. Simulasi 
tersebut dapat dijelaskan seperti diagram alir pada gambar 
3.6. 
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Gambar 3. 6 Diagram Simulasi Planetary Magnetic Gear dengan 

penambahan koil 
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3.3.2 Verifikasi Torsi Magnetic Gear 

1. Menggambar  di SolidWork 2013 

Magnetic gear yang akan dibuat simulasi tersusun dari 4 
buah rotor berkecepatan tinggi, 26 segment iron, dan 22 
pasang pole rotor berkecepatan rendah.  Model dibuat 
pada aplikasi SolidWork 2013 dengan ukuran seperti 
gambar 3.6.  

a. Menginstal SolidWork 2013 pada laptop 
b. Membuka aplikasi SolidWork 2013 
c. Menggambar secara dua dimensi (masing-

masing 1 part untuk rotor berkecepatan tinggi, 
segment iron dan rotor berkecepatan rendah). 

 
Gambar 3. 7 Geometri Planetary Magnetic Gear 

d. Memilih menu Extrude untuk menjadikannya 3 
Dimensi 

e. Membuka new part dan memilih menu assembly 
kemudian menggabungkan semua part tersebut 
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Gambar 3. 8 Model dibuat di SolidWork 2013 

f. Menyimpan file SolidWork 2013 dalam format 
IGS 
 

2. Mensimulasikan Planetary Magnetic Gear pada ANSYS 

Maxwell 16.0 

Untuk menganalisa magnetic gear diperlukan aplikasi 
berupa ANSYS untuk mempermudah perhitungan. Pada 
kasus magnetic gear aplikasi yang memungkinkan dari 
ANSYS Maxwell 16.0 

a. Menginstal ANSYS Maxwell 16.0 
b. Membuka aplikasi ANSYS Maxwell 16.0 
c. Memilih solution type transient 
d. Memilih Insert 3D Maxwell Design 
e. Meng-import model yang sudah dibuat pada 

software SolidWork 2013 
f. Membuat region berupa udara 
g. Memasukkan data material dengan memilih 

Assign Material 
h. Meshing volume yang digunakan adalah tipe 

tetrahedra. 
i. Memasukkan boundary condition dan excitation 

ke mode default 
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j. Membuat region untuk memberikan input rpm 
k. Meng-input torsi dengan memilih region 

kemudian memilih menu assign band 
l. Menganalisa Planetary Magnetic Gear dengan 

memilih menu analiyze 
m. Menyajikan hasil analisis dengan memilih menu 

Result untuk menyajikan grafik perbandingan 
Torsi dan derajat 

3.3.3 Planetary Magnetic Gear dengan Koil  

1. Menggambar  di SolidWork 2013 

Magnetic gear yang akan dibuat simulasi tersusun dari 4 
buah rotor berkecepatan tinggi, 26 segment iron dan 22 
pasang pole rotor berkecepatan rendah. Model dibuat 
pada aplikasi SolidWork 2013 dengan ukuran yang sudah 
ditentukan seperti gambar 3.8. 

a. Menginstal SolidWork 2013 pada laptop 
a. Membuka aplikasi SolidWork 2013 
b. Menggambar secara dua dimensi  

 
Gambar 3. 9 Geometri 2D pada Solidwork 2013 

c. Membuka new part dan memilih menu assembly 
kemudian menggabungkan semua part tersebut 
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d. Menyimpan file SolidWork 2013 dalam format 
Dxf (*.dxf) 

 
2. Mensimulasikan Planetary Magnetic Gear pada ANSYS  

Maxwell 16.0 

Untuk menganalisa magnetic gear diperlukan aplikasi 
berupa ANSYS untuk mempermudah perhitungan. Pada 
kasus magnetic gear aplikasi yang memungkinkan dari 
ANSYS Maxwell 16.0 

a. Menginstal ANSYS Maxwell 16.0 
b. Membuka aplikasi ANSYS Maxwell 16.0 
c. Memilih menu RMxprt design 
d. Membuat geometri winding seperti dibawah ini 

dengan outer diameter 230 mm dan inner 
diameter 128 mm 

 
Gambar 3. 10 Geometri Winding 

e. Membuat tempat koil dengan memilih auto 
design dengan ukuran  Hs0 sebesar 5 mm dan 
Bs0 sebesar 2 mm 
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Gambar 3. 11 Geometri Winding  

f. Setup model yang sudah dibuat dengan Output 
power 1000 watt, voltage 220 volt, dan rate 
speed 200 RPM, kemudian memilih perintah 
analyze 

 
Gambar 3. 12Setup model winding pada RMxprt 

g. Membuat model planetary magnetic gear 
dengan memilih menu create Maxwell design 2D 
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Gambar 3. 13 Winding 2D dari RMxprt 

h. Memilih winding yang dibutuhkan dan 
menghapus part yang tidak dibutuhkan 

i. Memilih Import model 2D yang dibuat dari 
SolidWork 2016 ke software Maxwell Design 
16.0 

 
Gambar 3. 14 Planetary magnetic gear dengan koil 

j. Memasukkan data material dengan memilih 
Assign Material 

k. Meshing volume yang digunakan adalah tipe 
tetrahedra. 

l. Membuat region untuk memberikan input rpm 
m. Meng-input kecepatan putar dengan memilih 

region kemudian memilih menu assign band 
dengan 1000 RPM 



41 

 

 

 
Gambar 3. 15 Assign band kecepatan putar planetary magnetic 

gear 

n. Menganalisa Planetary Magnetic Gear dengan 
koil memilih menu analyze 

o. Mengulang langkah f sampai n dengan 
mengganti rate speed 300 RPM dan 500 RPM 

p. Menyajikan hasil analisis dengan memilih menu 
Result untuk menyajikan grafik perbandingan 
Torsi dan waktu 

 
Gambar 3. 16 Menyajikan grafik hasil analisis 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Data Hasil Percobaan 
4.1.1. Hasil simulasi planetary magnetic gear  

Simulasi planetary magnetic gear dilakukan menggunakan 
software ANSYS Maxwell 16.0. Hasil simulasi berupa grafik yang 
menunjukkan beberapa variable, salah satunya torsi. Torsi akan 
menjadi bahan verifikasi untuk dibandingan dengan penelitian 
terdahulu.  
Pada penelitian terdahulu torsi maksimum yang didapatkan pada 
outer rotor sebesar 90,2 Nm. Desain dan geometri yang 
digunakan pada penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.1 dan 
Gambar 4.1 yang akan mendukung dalam proses simulasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Desain magnetic planetary gear 

Tabel 4. 1 Dimensi Model planetary gear [8] 
Parameter  Value 

Jumlah steel segment (ns) 26 
Jumlah permanen magnet/PM inner rotor ( Ph) 8 
Jumlah permanen magnet/PM outer rotor ( Pl) 44 
Tebal ring inner rotor (t1b) 16.5 mm 
Tebal ring outer rotor (t2b) 7 mm 
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Radius inner rotor tanpa PM (R1s) 43.5 mm 
Radius inner rotor dengan PM (R2s) 50.5 mm 
Radius outer rotor dengan PM (R1d) 57 mm 
Radius outer rotor tanpa PM (R2d) 63 mm 
Panjang arah axial magnetic planetary gear (L) 50 mm 
Lebar air gap 1 mm 
Relative permabiliy, magnet (��) 1.05 Tm/A 

Relative permabiliy air region  
4π x 10-7 
Tm/A 

Material permanan magnet (��) NdFeB 30 
Coercivity magnet  (��) 947350 A/m 

Material steel segment  
Steel AISI 
1010 

Material inner-outer rotor  Pure Iron  
Geometri planetary magnetic gear dimodelkan dalam 

aplikasi SolidWork 2013. Model planetary magnetic gear 
kemudian di-import pada ANSYS Maxwell 16.0 seperti pada 
gambar 4.2. 

 
Gambar 4. 2 Model planetary magnetic gear 

Parameter yang sudah disebutkan akan input pada 
engineering data yang tedapat pada software ANSYS Maxwell 
16.0. Torsi maksimum pada penelitian terdahulu yaitu pada buku 
yang berjudul  Design and construction of permanent magnetic 
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gears yang ditulis oleh Jørgensen, Frank Thorleif adalah sebesar 
90,2 Nm. Hasil simulasi menggunakan ANSYS Maxwell 16.0  
menunjukkan torsi maksimum outer rotor sebesar 85,85134 Nm 
sampai 87,7173 Nm seperti ditunjukkan grafik pada gambar 4.3. 
Rata-rata torsi maksimum pada outer rotor hasil simulasi sebesar 
86.55645833 Nm ditunjukkan pada tabel 4.2 sudah mendekati 
hasil silmulasi pada tinjauan pustaka. Perbedaan nilai torsi 
maksimum pada simulasi ANSYS Maxwell 16.0 dan penelitian 
terdahulu diakibatkan tingkat ketelitian dari kedua sofware yang 
digunakan. Pada penelitian tedahulu menggunakan sofware 
FEMM. 

  
Gambar 4. 3 Grafik Time VS Outer Rotor 

Tabel 4. 2 Time VS Torque 

NO TIME (mS) TORQUE (Nm) 

1 30 85.8766 

2 100 85.5783 

3 240 87.0106 

4 310 87.7173 

5 380 86.7924 

6 450 86.7772 
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7 520 86.1042 

8 580 85.7544 

9 650 85.5134 

10 720 87.6971 

11 790 86.6009 

12 860 87.2551 

Rata-rata   86.55645833 
 

Kecepatan sudut planetary magnetic gear yang diberikan 
pada inner rotor (high speed rotor) sebesar 6000 RPM. Hasil 
simulasi planetary magnetic gear yang dilakukan pada ANSYS 
Maxwell 16.0 memiliki hasil simulasi berupa grafik antara waktu 
dan Torsi. Nilai torsi maksimum yang ditunjukkan pada grafik 
sebesar 15.2415 Nm sampai 16.0054 Nm seperti gambar 4.4. 
Rata-rata torsi maksimum  yang didapatkan sebesar 15.6068 Nm 
ditunjukkan pada tabel 4.3. 

 
Gambar 4. 4 Grafik Time VS Inner Rotor 

Tabel 4. 3 Time VS Torsi Inner Rotor 

NO 
TIME 
(mS) TORQUE (Nm) 

1 100 15.66 
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2 170 15.7475 

3 240 15.6178 

4 310 15.5742 

5 380 16.0054 

6 450 15.4381 

7 520 15.448 

8 580 15.2415 

9 650 15.7753 

10 720 15.5602 

Rata-rata 15.6068 
 

Torsi maksimum pada steel segment mengalami 
perbedaan arah dari inner rotor dan outer rotor. Perbedaan arah 
tersebut seperti prinsip kerja planetary gear mekanik yang gear 
planet-nya mempunyai arah berlawanan dengan kedua komponen 
lainnya yaitu ring gear dan sun gear. Nilai torsi maksimum yang 
ditunjukkan pada gambar 4.5 Position VS Torque hasil simulasi 
menggunakan ANSYS Maxwell 16.0 sebesar 100.933 Nm sampai 
103.602 Nm dengan durasi 1000 mili detik. Rata-rata torsi 
maksimum yang dimiliki steel segment adalah 102.6389 Nm 
seperti pada tabel 4.4. 

 
Gambar 4. 5 Grafik Time VS Torsi Steel Segment 
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Tabel 4. 4 Time VS Torsi Steel Segment 

NO TIME (mS) TORQUE (Nm) 
1 170 103.113 
2 240 103.445 
3 310 103.845 
4 380 102.186 
5 450 103.602 
6 520 101.984 
7 580 101.163 
8 650 100.933 
9 720 103.236 
10 790 102.882 

Rata-rata   102.6389 

 
Hasil simulasi Torsi maksimum yang dimiliki inner 

rotor, outer rotor, dan steel segment memiliki arah yang berbeda 
dapat ditunjukkan dalam satu grafik. Grafik hubungan antara 
waktu (ms) VS Torsi (Nm) dapat memberi penjelasaan tentang 
gear rasio yang dimiliki pada inner rotor dengan outer rotor, 
inner rotor dengan steel segment, dan outer rotor  dengan steel 
segment seperti yang diperlihatkan pada gambar 4.6.  

   

 
Gambar 4. 6 Grafik Time VS Torsi 
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Gambar grafik diatas menunjukkan hubungan waktu 
dengan tiga torsi pada planetary magnetic gear yaitu inner rotor  
(high speed rotor), outer rotor  (low speed rotor), dan steel 
segment. Kecepatan sudut Planetary magnetic gear yang 
diberikan pada inner rotor (high speed rotor) sebesar 1000 RPM 

Tabel 4. 5 Time VS Torsi 

WAKTU 
(ms) 

TORSI (Nm) 
INNER 
ROTOR 

OUTER 
ROTOR 

STEEL 
SEGMENT 

170 -15,7457 -87,5073 103,113 
380 16,0054 86,7924 -102,186 
450 -15,4381 -86,772 102,602 
520 15,448 86,104 -101,984 

 

Parameter yang sudah diketahui dapat diverifikasi juga 
dengan cara perhitungan rasio gear dengan urutan perhitungan 
sebagai berikut: 

 Inner rotor  (high speed rotor) 4 pasang magnet 
 Steel Segment  26 pasang magnet 

Untuk mencari outer  rotor (low speed rotor) sudah 
dijelaskan pada bab tiga, 

��,� = |�� + ���| = |1.4 + (−1)26| = 22 

Didapatkan 22 pasang permanen magnet outer rotor 
sehingga akan didapat gear ratio 

��� =
�� − �

�
																																						��� =

��
�

 

	=
26 − 4

4
= 5,5																																	 =

26

4
= 6,5 

Setelah perhitungan gear rasio maka akan didapatkan 
torsi output pada outer rotor (low speed rotor) dan steel segment 

- outer rotor (low speed rotor) 
�� = ���. �� 
					= 5,5 × (−15,7457	Nm	) = −	86,60135	Nm 

- steel segment 
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�� = −���. �� 
					= −6,5 × (−15,7457	Nm) 	= 	102,35875	Nm 

Pehitungan sesuai teori yang ada akan dibandingkan 
dengan hasil simulasi yang ada yang akan di jelaskan pada table 
4.6 dibawah ini 

Tabel 4. 6 Perbandingan Torsi simulasi dan Hasil 
Perhitungan 

WAKTU 
(ms) 

TORSI (Nm) 
INNER 
ROTOR 

OUTER ROTOR STEEL SEGMENT 
SIMULASI TEORI SIMULASI TEORI 

170 -15,7475 -87,5073 -86,611 103,113 102,35875 
380 16,0054 86,7924 88,029 -102,186 -104,0351 
450 -15,4381 -86,7772 -84,909 103,602 100,34765 
520 15,448 86,1042 84,964 -101,984 -100,412 

 

Tabel 4.6 memperlihatkan bahwa hasil simulasi dan 
perhitungan hampir sama. Dengan nilai torsi inner rotor sebagai 
faktor independen dan raiso gear sebagai faktor perkalian. Output 
dari perkalian tersebut adalah torsi outer rotor dan steel segment.     

 

4.1.2. Hasil Simulasi Planetary Magnetic Gear dengan Koil 

Simulasi planetary magnetic gear dengan koil ada 
penambahan winding dibagian luar seperti gambar 4.7. 

 
           a       b      

Gambar 4. 7 a. stator winding dan b.planetay magnetic gear 
dengan winding 
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Geometri dan spesifikasi dari winding disesuaikan 
dengan ukuran planetary magnetic gear seperti ditunjukkan 
dalam tabel 4.7. 

Tabel 4. 7 spesifikasi winding 

 
 

Pada perhitungan sebelumnya, desain planetary magnetic 
gear memiliki torsi maksimum sebesar  15,6068 Nm. Pada 
percobaan menggunakan motor dengan daya 1000 watt dan 
voltase  sebesar 220 Volt. Parameter yang sudah diberikan pada 
software ANSYS Maxwell 16.0 memberikan beberapa output, 
salah satunya adalah frekuensi yang diberikan untuk setiap input 
kecepatan putar motor. Kecepatan putar motor yang diberikan 
pada simulasi ini adalah sebesar 200 RPM, 300 RPM, dan 500 
RPM. 

a. Winding dengan inputan 200 RPM  
Simulasi planetary magnetic gear dengan 

ditambahkan koil mempunyai inputan kecepatan putar motor 
sebesar 200 RPM. Frekuensi pada simulasi software ANSYS 
Maxwell 16.0 adalah sebesar 73,33 Herzt ditunjukkan pada 
gambar 4.9. 
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Gambar 4. 8 Frekuensi pada motor dengan kecepatan putar 200 

RPM 

Frekuensi yang telah disimulasikan pada sofware 
ANSYS Maxwell 16.0 akan diverifikasi menggunakan 
perhitungan. Inputan yang diberikan adalah kecepatan putar 
200 RPM dan jumlah pole pair magnet 22 pasang pada 
bagian outer rotor planetary magnetic gear. 

�� =
60

���
× �� 

�� =
���
60
× �� 

�� =
��

��
× 200���=73,33 Hz 

Motor dengan daya 2770 watt pada kecepatan putar 
200 RPM akan mengakibatkan frekuensi sebesar 73,33 
Herzt. Torsi yang ditimbulkan dari frekuensi motor tersebut 
dapat ditunjukkan dari hasil simulasi ANSYS Maxwell 16.0 
seperti gambar 4., yaitu sebesar 47,589 Nm. 
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Gambar 4. 9 Torsi pada motor dengan kecepatan putar 200 RPM 

Torsi rata-rata maksimal steel segment pada 
planetary magnetic gear adalah sebesar 102.6389 Nm. Hasil 
simulasi pada sofware ANSYS Maxwell 16.0 torsi rata-rata 
maksimal steel segment pada planetary magnetic gear yang 
telah diberi koil sebesar 55,3687 Nm seperti ditunjukkan 
pada gambar 

\

 
Gambar 4. 10 Torsi steel segment pada motor dengan kecepatan 

putar 200 RPM 
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Torsi rata-rata maksimal steel segment  pada 
planetary magnetic gear setelah diberi koil dipengaruhi oleh 
frekuensi . Kecepatan putar yang diinginkan sebesar 200 
RPM, maka membutuhkan frekuensi 73,33 Herzt dengan 
daya motor 1000 watt. Torsi hasil simulasi akan 
dibandingkan dengan perhitungan dibawah ini. 

������� =
���
���

������ − �� 

������� =
26

4
× 15,6068	�� − 47,589	��

= 53,8552	�� 

b. Winding dengan inputan 300 RPM  
Simulasi planetary magnetic gear dengan 

ditambahkan koil mempunyai inputan kecepatan putar motor 
sebesar 200 RPM. Frekuensi pada simulasi software ANSYS 
Maxwell 16.0 adalah sebesar 110 Herzt ditunjukkan pada 
gambar 4.11. 

 
Gambar 4. 11 Frekuensi pada motor dengan kecepatan putar 300 

RPM 
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Frekuensi yang telah disimulasikan pada sofware 
ANSYS Maxwell 16.0 akan diverifikasi menggunakan 
perhitungan. Input yang diberikan adalah kecepatan putar 
300 RPM dan jumlah pole pair magnet 22 pasang pada 
bagian outer rotor planetary magnetic gear. 

�� =
60

���
× �� 

�� =
���
60
× �� 

�� =
22

60
× 300��� = 110	�� 

 

Motor dengan daya 1000 watt pada kecepatan putar 
300 RPM akan mengakibatkan frekuensi sebesar 110 Herzt. 
Torsi yang ditimbulkan dari frekuensi motor tersebut dapat 
ditunjukkan dari hasil simulasi ANSYS Maxwell 16.0 seperti 
gambar 4.13, yaitu sebesar 31,842 Nm. 

 
Gambar 4. 12 Torsi pada motor dengan kecepatan putar 300 RPM 

Torsi rata-rata maksimal steel segment pada 
planetary magnetic gear adalah sebesar 102,6389 Nm. Hasil 
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simulasi pada sofware ANSYS Maxwell 16.0 torsi rata-rata 
maksimal steel segment pada planetary magnetic gear yang 
telah diberi koil sebesar 71,8283  Nm seperti ditunjukkan 
pada gambar 

 
Gambar 4. 13 Torsi steel segment pada motor dengan kecepatan 

putar 300 RPM 

Torsi rata-rata maksimal steel segment  pada 
planetary magnetic gear setelah diberi koil dipengaruhi oleh 
frekuensi . Kecepatan putar yang diinginkan sebesar 300 
RPM, maka membutuhkan frekuensi 110 Herzt dengan daya 
motor 1000 watt. Torsi hasil simulasi akan dibandingkan 
dengan perhitungan dibawah ini. 

������� =
���
���

������ − �� 

������� =
26

4
× 15,6068	�� − 31,842	��

= 69,6022	�� 
 

c. Winding dengan inputan 500 RPM  
Simulasi planetary magnetic gear dengan 

ditambahkan koil mempunyai inputan kecepatan putar motor 
sebesar 500 RPM. Frekuensi pada simulasi software ANSYS 
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Maxwell 16.0 adalah sebesar 110 Herzt ditunjukkan pada 
gambar 4.11. 

 
Gambar 4. 14 Frekuensi pada motor dengan kecepatan putar  500 

RPM 

Frekuensi yang telah disimulasikan pada sofware 
ANSYS Maxwell 16.0 akan diverifikasi menggunakan 
perhitungan. Inputan yang diberikan adalah kecepatan putar 
500 RPM dan jumlah pole pair magnet 22 pasang. 

�� =
60

���
× �� 

�� =
���
60
× �� 

�� =
��

��
× 500���=183,33 Hz 
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Motor dengan daya 1000 watt pada kecepatan putar 
500 RPM akan mengakibatkan frekuensi sebesar 183,33 
Herzt. Torsi yang ditimbulkan dari frekuensi motor tersebut 
dapat ditunjukkan dari hasil simulasi ANSYS Maxwell 16.0 
seperti gambar 4., yaitu sebesar 19,1029 Nm. 

 
Gambar 4. 15 Torsi pada motor dengan kecepatan putar 500 RPM 

Torsi rata-rata maksimal steel segment pada 
planetary magnetic gear adalah sebesar 102.6389 Nm. Hasil 
simulasi pada sofware ANSYS Maxwell 16.0 torsi rata-rata 
maksimal steel segment pada planetary magnetic gear yang 
telah diberi koil sebesar 82,9195 Nm seperti ditunjukkan 
pada gambar. 
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Gambar 4. 16 Torsi steel segment pada motor dengan kecepatan 

putar 500 RPM 

Torsi rata-rata maksimal steel segment  pada 
planetary magnetic gear setelah diberi koil dipengaruhi oleh 
frekuensi . Kecepatan putar yang diinginkan sebesar 500 
RPM, maka membutuhkan frekuensi 183,33 Herzt dengan 
daya motor 1000 watt. Torsi hasil simulasi akan 
dibandingkan dengan perhitungan dibawah ini. 

������� =
���
���

������ − �� 

������� =
26

4
× 15,6068	�� − 19,1029	��

= 82,3413	�� 
 

4.2. Pembahasan 
4.2.1. Membandingkan torsi simulasi dan perhitungan pada 

planetary magnetic gear dengan koil 
Simulasi planetary  magnetic gear dengan koil pada 

software ANSYS Maxwell 16.0 yang telah dilakukan memiliki 
beberapa output yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian 
kali ini. Pada tabel menunjukkan bahwa pada input kecepatan 
putar 200 RPM memiliki torsi hasil simulasi sebesar 55,3687 Nm, 
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tetapi pada perhitungan torsi yang telah dilakukan adalah 53.8552 
Nm. Input kecepatan putar 300 RPM memiliki torsi hasil simulasi 
sebesar 71.8283Nm, tetapi pada perhitungan torsi yang didapat 
adalah 69.6022 Nm . Input kecepatan putar 500 RPM memiliki 
torsi hasil simulasi sebesar 82.9193 Nm, tetapi pada perhitungan 
torsi yang didapat adalah 82.3414 Nm. 

Tabel 4. 8 Perbandingan torsi simulasi dan perhitungan pada 
planetary magnetic gear 

TORSI (Nm) 
KECEPATAN PUTAR 

200 RPM 300 RPM 500 RPM 
SIMULASI 55.3687 71.8283 82.9193 

PERHITUNGAN 53.8552 69.6022 82.3414 
 

Perbedaan hasil nilai torsi hasil simulasi dan perhitungan 
terlihat pada semua kecepatan putar. Pada kecepatan putar 200 
RPM selisih torsi antara hasil simulasi dan perhitungan adalah 
1.5135 Nm, sedangkan pada kecepatan  putar 300 RPM memiliki 
selisih 2.2261Nm, dan kecepatan putar  500 RPM memiliki 
selisih torsi 0.5779 Nm. Perbedaan ini sangat kecil sehingga torsi 
antara hasil simulasi dan perhitungan memiliki kecocokan nilai. 
Torsi hasil simulasi lebih akurat karena dianalisis secara komplek. 

4.2.2. Membandingkan kecepatan putar dan frekuensi 
Hubungan kecepatan putar terhadap frekuensi 

ditunjukkan pada grafik. Grafik menjelaskan bahwa semakin 
kecepatan putar naik, maka nilai frekuensi juga akan naik. 
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Gambar 4. 17 Grafik kecepatan putar VS Frekuensi 

Kecepatan putar juga akan membuat inputan frekuensi 
mempengaruhi torsi dari winding. Pada grafik menunjukkan 
bahwa torsi winding akan semakin turun dengan bertambahnya 
kecepatan putar. Sedangkan torsi pada steel segment akan 
menjadi lebih besar karena hasil selisih dari torsi maksimum steel 
segment pada planetary magnetic gear dikurangi dengan torsi 
yang diakibatkan oleh koil pada winding. 

 

Gambar 4. 18 Torsi winding dan torsi steel segment 

Hubungan dari kecepatan putar yang diberikan pada 
motor juga diperlihatkan pada tabel dibawah ini. Tabel 
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menunjukkan dengan inputan kecepatan putar semakin besar, 
nilai frekuensi dan torsi pada steel segment akan naik juga. 
Sedangkan nilai torsi winding akan semakin turun. 

Tabel 4. 9 Hubungan Kecepatan putar, frekuensi, torsi 
winding, dan torsi steel segment 

KECEPATAN PUTAR 200 RPM 300 RPM 500 RPM 
FREKUENSI (Hz) 73.33 110 183.33 
TORSI WINDING (Nm) 47.7589 31.842 19.1029 
TORSI STEEL 
SEGMENT (Nm) 55.3687 71.8283 82.9193 

 

4.2.3. Membandingkan frekuensi dan rasio torsi 
Input kecepatan putar pada motor mempengaruhi 

frekuensi. Hubungan rasio torsi dengan frekuensi dihasilkan 
berdasarkan inputan kecepatan yang diberikan. Rasio torsi 
didapatkan dari torsi steel segment terhadap torsi inner rotor. 
Rasio tersebut dibandingkan sesuai dengan kecepatan putar 
diberikan. Hubungan  frekuensi dan rasio torsi terlihat bahwa 
semakin besar frekuensi yang diberikan pada koil maka rasio 
torsi. 

Tabel 4. 10 Hubungan Frekuensi dan Rasio torsi 

KECEPATAN 
PUTAR 

TORSI (Nm) 
RASIO FREKUENSI STEEL 

SEGMENT 
INNER 
ROTOR 

TANPA WINDING 102.6389 15.6068 6.5 0 

200 RPM 55.3687 8.2896 6.67 73.33 

300 RPM 71.8283 11.3949 6.3 110 

500 RPM 82.9193 13.4862 6.14 183.33 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan data hasil dari simulasi dan perhitungan  
torsi planetary magnetic gear dengan koil dapat dikesimpulan 
sebagai berikut: 

1. Nilai torsi maksimum inner rotor, steel segment, dan 
outer rotor  pada simulasi planetary magnetic gear 
menggunakan software ANSYS Maxwell 16.0 adalah 
15,606 Nm, 86,5564 Nm, dan 102,6389 Nm  

2. Nilai torsi maksimum steel segment dan outer rotor  pada 
simulasi planetary magnetic gear menggunakan 
perhitungan rasio jumlah  pole pair dikalikan inner rotor 
adalah 86,60135 Nm dan 102,358 Nm  

3. Nilai frekuensi pada motor dengan input kecepatan putar 
masing-masing 200 RPM sebesar 73.33 Hz, 300 RPM 
sebesar 110 Hz, 500 RPM sebesar 183,33 Hz 

4. Nilai Torsi planetary magnetic gear dengan koil masing 
masing memiliki torsi sebesar pada frekuensi 73.33 hz 
dengan torsi 55.3687 dan rasio 6,67 , frekuensi 110 Hz 
dengan torsi 71.8283 dan rasio 6,3, frekuensi 183.33 Hz 
pada torsi 82.9193 dan rasio 6,14. 

5. Semakin besar input kecepatan putar dari motor makan 
semakin besar juga frekuensi yang ditimbulkan. Semakin 
besar frekuensi maka torsi motor akan semakin kecil 

6. Semakin besar nilai frekuensi pada motor maka semakin 
besar pula nilai torsi maksmum steel segment pada 
planetary magnetic gear 

7. Semakin besar frekuensi yang diberikan membuat rasio 
torsi akan semakin kecil 
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5.2. Saran 
Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan 

ketelitian dan akurasi simulasi dan perhitungan  torsi planetary 
magnetic gear dengan koil untuk penelitian selanjutnya  adalah 
sebagai berikut: 

1. Perbandingan simulasi dan perhitungan planetary 
magnetic gear harus divalidasi dengan pengujian. 

2. Menggunakan komputer dengan spesifikasi yang tinggi, 
sehingga dalam melakukan running simulasi tidak 
membutuhkan waktu yang lama. 
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LAMPIRAN 1 : GEOMETRI PLANETARY 
MAGNETIC GEAR 
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LAMPIRAN 2: GEOMETRI WINDING  
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LAMPIRAN 3: TORSI STEEL PADA KECEPATAN 

PUTAR WINDING 400 RPM  

 

 

 

 

 
 


