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Definisi 

 Motor adalah suatu alat yang mengubah daya listrik 

menjadi daya mekanik (putaran) 

 Generator adalah suatu alat yang mengubah daya 

mekanik menjadi daya listrik 
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KONSTRUKSI 

Stator Rotor 

 Rangka/Frame 

 Lilitan (Coil) 

 Kern 

 Isolator 

 Kotak Terminal 

 Kabel 

 Sikat-sikat 

 Komutator (Lamel) 

 Jangkar/Angker 

 Lilitan Jangkar 

 Poros/Sumbu 

 Leher/Bearing 

 

Bagian yang diam Bagian yang bergerak 

 Rangka/Frame merupakan pelindung yang terbuat dari 

plat baja 

 

 

 

 Lilitan (Coil), lilitan atau kumparan yang merupakan 

bagian stator yang berfungsi menghasilkan medan 

magnet. 

 

Bagian-bagian Stator 
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 Kern, merupakan tempat (dudukan) lilitan kawat 

tembaga yang berupa lubang lubang (hole). Kern 

tersusun dari lempengan-lempengan pelat baja yang 

dikencangkan dengan menggunakan baut/dilas. 

 

 

 

 Isolasi. Terbuat dari plastik mika yang ditempatkan 

diantara lubang-lubang kern. Isolator berfungsi untuk 

mencegah arus induksi keluar lintasan. 

 Kotak Terminal 

 

 Kabel, merupakan media untuk mengalirkan arus listrik. 

 

3. Sikat-sikat. Fungi sikat adalah sebagai penghubung arus 

listrik dan lilitan jangkar ke beban (untuk generator).  

Sedang untuk Motor sikat berfungsi sebagai penghubung 

arus listrik dan sumber tegangan ke lilitan jangkar .  

Agar gesekan sikat-sikat dengan komutator pada saat 

rotor berputar tidak mengakibatkan ausnya komutator 

maka bahan sikat harus lunak jika dibandingkan dengan 

bahan komutator, maka sikat terbuat dari bahan arang. 
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Bagian-bagian Rotor 
1. Komutator (lamel) 

 Komutator yang digunakan pada motor DC maupun 
Generator DC mempunyai jumlah yang banyak, sehingga 
tiap-tiap belahan (segmen) komutator tidak lagi 
merupakan cicin yang dibelah, tetapi sudah dibentuk 
lempeng-lempeng.setiap lempeng komutator terdapat 
bahan isolasi. 

 Komutator pada prinsipnya 
mempunyai bagian pokok : 

1. Komutator Bar. Yaitu bagian 
atau tempat terjadinya 
pergeseran antara komutator 
dengan sikat-sikat 

2. Riser. Yaitu bagian tempat 
hubungan komutator dengan 
ujung-ujung lilitan jangkar 

 

2. Jangkar/angker 

 Jangkar yang biasa digunakan 
adalah berbentuk silinder, yang 
diberi alur-alur pada bagian 
permukaanya untuk 
menempatkan kawat-kawat 
lilitan. Jangkar tersebut terbuat 
dari bahan ferromagnetikdan 
dibuat berlapis-lapis dengan 
tujuan agar panas yang 
disebabkan aleh arus pusar 
(eddy current) dapat dikurangi. 
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3. Lilitan jangkar 

kumparan terdiri dari sejumlah kawat penghantar yang 

banyak. Pada prinsipnya setiap kumparan terdiri dari: 

a. sisi kumparan aktif yaitu bagian sisi kumparan yang 

kumparannya terdapat dalam alur jangkar yang 

merupakan bagian aktif menimbulkan ggl. 

b. Kepala kumparan adalah bagian kumparan yang 

terletak di luar alur. 

c. Juluran yaitu Bagian ujung kumparan yang 

menghubungkan sisi kumparan dengan komutator 

 Poros (sumbu) merupakan tempat terjadinya 

perubahan medan magnet. 

 Leher (Bearing) merupakan bagian rotor yang 

berfungsi sebagai tempat dudukan sumbu/poros 

agar berputar pada tempatnya. 
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Hukum Faraday 

 Michael faraday (1791-1867), seorang ilmuwan jenius 
dari inggris menyatakan bahwa: 
 
1. Jika sebuah penghantar memotong garis-garis gaya 
dari suatu medan magnetik (flux) yang konstan, maka 
pada penghantar tersebut akan timbul tegangan 
induksi. 
2. Perubahan flux medan magnetik didalam suatu 
rangkaian bahan penghantar, akan menimbulkan 
tegangan induksi pada rangkaian tersebut. 
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Prinsip Terjadinya GGL induksi 
pada Generator DC 

 “Jika sebuah kumparan diputar didalam medan 
magnet yang homogen, maka pada ujung-ujung 
kumparan tersebut akan dibangkitkan ggl induksi” 

  “Arah ggl itu dapat di tentukan dengan 
kaidah “tangan kanan” “Apabila tangan 
kanan diletakkan sedemikian rupa, 
sehingga garis gaya magnet atau  (flux) 
jatuh pada telapak tangan yang terbuka, 
sedangkan ibu jari menampakan arah 
gerakan (putaran), maka jari jari yang 
lain menunjukan arah ggl yang 
dibangkitkan “ 

 

 Bila arah putar kearah kanan, maka ggl 
pada sisi a mengarah meninggalkan kita, 
selama a bergerak dibawah kutub utara, 
pada sisi b ggl itu mengarah menuju kita, 
selama sis b itu bergerak dibawah kutub 
selatan. 

 

 

 

 

 

 Selama sisi a bergerak dibawah kutub selatan  

   maka pada ggl sisi a mengarah meuju kita  

   dan pada sisi b meninggalkan kita. 
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Prinsip terjadinya putaran pada 
motor DC 

 “Jika sebuah kumparan yang berarus berada dalam 
dalam medan magnet, maka pada kumparan tersebuat 
akan terbentuk suatu gaya (putaran). Gaya yang bekerja 
ini disebut gaya lorentz “ 

 Gaya ini dapat ditentukan dengan kaidah “tangan kiri” 

 Apabila tangan kiri diletakkan 
sedemikian rupa, sehingga garis gaya 
magnet atau flux () jatuh pada  
telapak tangan yang terbuka, 
sedangkan jari-jari yang 
direntangkan menunjukan arah arus, 
maka ibu jari menunjukan arah 
gerakan.   

 Jika jangkar berputar, maka dalam 
belitan jangkar akan dibangkitkan 
ggl seperti pada generator, dengan 
mempergunakan kaidah tanagn 
kanan dapat dilihat bahwa ggl ini 
berlawanan dengan arus yang 
mengalir melalui belitan jangkar.  

 Oleh karena itu ggl pada sebuah 
motor sering disebut “ggl lawan” 
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 Lilitan jangkar terdiri atas beberapa kumparan yang 
dipasang di dalam alur jangkar. Tiaptiap kumparan 
dapat tediri atas lilitan kawat atau lilitan batang. 

 Untuk lilitan kawat :  

Z = Jumlah penghantar/kawat jangkar atau batang 
jangkar. 

Zs = Jumlah kawat tiap sisi kumparan 

S = Jumlah sisi kumparan. 

Maka diperoleh persamaan : Z = Zs x S 

 Alur dinyatakan dengan G dan jumlah sisi-sisi 
kumparan tiap lapis dinyatakan dengan U, maka 
diperoleh suatu persamaan bahwa : 

S = 2U x G atau  

Gambar Letak Sisi-sisi Kumparan dalam Alur 

U

S
G

2
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 Karena tiap komutator dihubungkan dengan 2 sisi 
kumparan, maka jika jumlah komutator dinyatakan 
dengan K , maka: 

                      

           

 

 

 Bila dalam tiap-tiap alur terdapat dua sisi kumparan   
(U = 1) maka jumlah lamel/Komutator juga sama 
dengan jumlah alur         
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