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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. LATAR BELAKANG 

Sudah sejak lama studi dan penelitian tentang magnet telah menghasilkan 

berbagai produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Produk-produk seperti motor 

listrik, generator listrik, satelit, sistim pemantau radar, central lock pintu mobil, lampu, 

perangkat pengangkat dan penarik benda logam pada pesawat angkat, hingga kereta 

api cepat adalah beberapa contoh penerapan magnet. Produk di bidang kesehatan juga 

telah banyak dihasilkan yang memanfaatkan prinsip kemagnetan ini yaitu MRI 

(Magnetic Resonance Imaging) dan gelang/kalung bio-magnet yang membanjiri 

Indonesia produksi China maupun Jepang yang berupa magnet tetap yang diklaim bisa 

membantu melancarkan peredaran darah dan memperbaiki syaraf yang terjepit. 

Penelitian tentang magnet elektrik untuk motor listrik adalah yang paling 

banyak dilakukan khususnya motor listrik yang bisa menghasilkan torsi besar, 

ukurannya yang semakin kecil, mudah dalam pemanfaatan dan pengontrolannya, serta 

efisien dalam penggunaan energi listriknya. Produk-produk tersebut seluruhnya buatan 

luar negeri dan banyak diimpor oleh perguruan tinggi dan industri di Indonesia. 

Metode pelayangan magnet adalah termasuk hal baru yang hasil penelitiannya 

banyak diterapkan di sektor industri dan transportasi karena dapat mengurangi gesekan 

mekanis secara berarti. Meski penelitian-penelitian tersebut masih terus dilakukan dan 

terbukti sukses diterapkan pada kereta api cepat maglev serta pengembangan bantalan 

magnet tak berfriksi, prinsip dasar pelayangan magnet dengan magnet elektrik ini masih 

terus dipelajari di banyak perguruan tinggi di dunia 
[12], [13]

. Tujuannya terutama adalah 

melihat fenomena pelayangan benda melalui pengontrolan kuat medan magnet elektrik 

serta rentang kestabilan tinggi benda yang dilayangkan. Pemahaman ini menurut 

mereka penting karena “suatu benda yang melayang apabila diberi gaya dorong sedikit 

saja akan bisa bergerak dengan cepat karena tidak adanya gesekan mekanis (kecuali 

gesekan udara) yang timbul sebagai hasil kontak antara benda satu dan lainnya seperti 

pada kereta api konvensional”. 
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Di Indonesia para peneliti masih jarang mengkaji pelayangan magnet ini, baik 

dengan magnet elektrik maupun dengan magnet tetap. Penelitian tentang material untuk 

magnet tetap juga sama, padahal bahan baku pasir besi tersedia banyak di pantai bugel 

Kulon Progo Propinsi DIY (sekitar 33,6 juta ton Fe) yang terkenal di seluruh dunia 
[14]

. 

Para peneliti kita kebanyakan masih tertarik pada pemanfaatan dan/atau pengontrolan 

motor listrik di bidang mekatronika dan robotik. Atas dasar itulah tugas akhir  ini 

dibuat. Hasil akhir yang diharapkan dari tugas akhir ini adalah simulasi peraga 

pendidikan yang mampu menggambarkan fenomena pelayangan magnet untuk berbagai 

ukuran massa bola baja. 

 

2. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan laporan tugas sarjana ini sebagai berikut: 

 Memodelkan sistem magnetic levitation ball menjadi model matematika.  

 Membuat system control untuk mengatur sistem magnetic levitation ball. 

 Mensimulsikan sistem keseluruhan dari magnetik levitation ball 

 

3. BATASAN MASALAH 

Pembatasan masalah yang diterapkan dalam penyusunan laporan tugas sarjana ini 

adalah: 

1. Model yang dipakai adalah model dari sistem matematika yang diturunkan 

dari persamaan dianamik. 

2. Sistem kontrol yang digunakan pada simulasi ini menggunakan sistem 

kontrol PID. 

3. Parameter PID ditentukan secara Trial error. 

4. Simulasi tugas sarjana ini menggunakan software Simulink Matlab R2010. 

4. METODOLOGI PENULISAN 

Metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis adalah: 

1. Studi pustaka dan literatur 
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Mengumpulkan serta mempelajari data–data yang berhubungan dengan 

laporan tugas akhir ini baik data yang didapat dari perpustakaan maupun 

internet. 

2. Data penelitian 

Melakukan simulasi dari pemodelan magnetic levitation dan tinjauan data 

secara umum. 

3. Pengolahan data 

Menganalisa perhitungan dan melakukan kajian lanjut berdasarkan data yang 

telah diperoleh dari hasil simulasi. 

4. Bimbingan 

Melakukan bimbingan langsung kepada dosen pembimbing maupun kepada 

pihak lainnya yang berkompeten. 

5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Bab I berisi latar belakang, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan sistem 

pengendalian secara umum. Dilanjutkan dengan pembahasan medan magnet, gaya 

magnet serta hukum-hukum dan persamaan yang terkait dengan elektromagnetic. 

Bab III berisikan tentang pemodelan matematika dan perancangan sistem 

control magnetic levitation ball.  

Bab IV menampilkan dan menganalisa data-data berdasarkan hasil simulasi 

yang dilakukan dengan memasukan beberapa nilai awal, gangguan dan parameter.  

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran yang diambil dari proses penelitian 

pada bab sebelumnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1. Pengertian Magnet 

Magnet atau magnit adalah suatu obyek yang mempunyai suatu medan magnet. 

Asal kata magnet diduga dari kata magnesia yaitu nama suatu daerah di Asia kecil. 

Menurut cerita di daerah itu sekitar 4.000 tahun yang lalu telah ditemukan sejenis batu 

yang memiliki sifat dapat menarik besi atau baja atau campuran logam lainnya. Benda 

yang dapat menarik besi atau baja inilah yang disebut magnet. Di dalam kehidupan 

sehari-hari kata “magnet” sudah sering kita dengar, namun sering juga berpikir bahwa 

jika mendengar kata magnet selalu berkonotasi menarik benda. Untuk bisa mengambil 

suatu barang dari logam (contoh obeng besi) hanya dengan sebuah magnet, misalkan 

pada peralatan perbengkelan biasanya dilengkapi dengan sifat magnet sehingga 

memudahkan untuk mengambil benda yang jatuh di tempat yang sulit dijangkau oleh 

tangan secara langsung. Bahkan banyak peralatan yang sering digunakan, antara lain bel 

listrik, telepon, dinamo, alat-alat ukur listrik, kompas yang semuanya menggunakan 

bahan magnet. 

Magnet dapat dibuat dari bahan besi, baja, dan campuran logam serta telah 

banyak dimanfaatkan untuk industri otomotif dan lainnya. Sebuah magnet terdiri atas 

magnet-magnet kecil yang memiliki arah yang sama (tersusun teratur), magnet-magnet 

kecil ini disebut magnet elementer. Pada logam yang bukan magnet, magnet 

elementernya mempunyai arah sembarangan (tidak teratur) sehingga efeknya saling 

meniadakan, yang mengakibatkan tidak adanya kutub-kutub magnet pada ujung logam. 

Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu: utara (N) dan selatan (S). Kutub magnet 

adalah daerah yang berada pada ujung-ujung magnet dengan kekuatan magnet yang 

paling besar berada pada kutub-kutubnya. 

Magnet dapat menarik benda lain, beberapa benda bahkan tertarik lebih kuat dari 

yang lain, yaitu bahan logam. Namun tidak semua logam mempunyai daya tarik yang 

sama terhadap magnet. Besi dan baja adalah dua contoh materi yang mempunyai daya 

tarik yang tinggi oleh magnet. Sedangkan oksigen cair adalah contoh materi yang 

mempunyai daya tarik yang rendah oleh magnet. Satuan intensitas magnet menurut 

sistem metrik Satuan Internasional (SI) adalah Tesla dan SI unit untuk total fluks 
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magnetik adalah weber (1 weber/m
2
 = 1 tesla) yang mempengaruhi luasan satu meter 

persegi
[1]

. 

2.2. Bagian-Bagian Magnet 

Pada magnet terdapat beberapa bagian, antara lain: 

a. Kutub Magnet 

Bagian magnet yang mempunyai gaya tarik terbesar disebut kutub magnet. 

Magnet selalu mempunyai dua kutub. Hal ini dapat diketahui bila sebuah magnet 

batang dicelupkan ke dalam serbuk besi. Di bagian tengah (daerah netral) tidak 

ada serbuk besi yang melekat, sedangkan bagian ke ujung makin banyak serbuk 

besi yang melekat pada magnet. 

Bagian yang banyak dilekati serbuk besi merupakan kutub magnet. Hal ini 

menandakan, gaya magnet yang paling besar berada di ujun-ujung magnet. 

Kutub utara dan kutub selatan magnet setiap magnet, apapun bentuknya selalu 

mempunyai kutub utara dan selatan. Dengan mengamati magnet jarum yang 

berputar pada porosnya, misalnya kompas. Dalam keadaan diam, salah satu 

ujung magnet akan menunjukan ke arah utara, sedangkan ujung yang lainya 

menunjuk ke arah selatan. Ujung kompas yang menunjuk ke arah utara disebut 

kutub utara dan ujung magnet yang mengarah selatan disebut kutub selatan.  

 

b. Sumbu Magnet 

Sumbu magnet yaitu garis yang menghubungkan antara kedua kutub 

magnet. 

 

Gambar 2.1 Sumbu Magnet 

http://www.g-excess.com/id/kemagnetan-bentuk-bentuk-magnet.html
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c. Magnet Elementer 

Setiap benda magnetik pada dasarnya terdiri dari magnet-magnet kecil 

yang disebut magnet elementer. Magnet elementer adalah magnet yang paling 

kecil yang berupa atom. Suatu benda akan bersifat magnet jika magnet-magnet 

elementernya mempunyai arah yang cenderung sama/ beraturan dan benda yang 

tidak mempunyai sifat magnet jika magnet-magnet elementernya mempunyai 

arah acak (sembarang).   

Pada sebuah magnet, magnet-magnet elementernya tersusun rapi dan 

menunjuk arah yang sama, sehingga menimbulkan kutub-kutub magnet. Antar 

magnet elementer tersebut terdapat gaya tolak-menolak dan gaya tarik-menarik. 

Akan tetapi, di bagian ujung magnet hanya terdapat gaya tolak-menolak. Itulah 

sebabnya pada ujung-ujung magnet terdapat gaya magnet paling kuat sedangkan 

bagian tengahnya lemah. 

Pada benda bukan magnet, magnet-magnet elementernya tersusun 

dengan arah yang berlainan atau arah yang acak sehingga tidak menimbulkan 

kutub magnet. Karena arahnya acak, gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antar 

magnet elementer saling meniadakan. Itulah sebabnya pada besi bukan magnet 

tidak terdapat gaya magnet (sifat magnet). 

      

                   (a)                                       (b) 

Gambar 2.2 (a) susunan magnet elementer besi/baja sebelum menjadi 

magnet. (b) susunan magnet elementer besi/baja sesudah 

menjadi magnet. 

2.3. Medan Magnet 

Medan magnet terdiri dari garis-garis fluks imajiner yang berasal dari partikel 

bermuatan listrik yang bergerak atau berputar. Contohnya partikel proton yang berputar 

dan pergerakan elektron yang mengalir pada kawat dalam bentuk sirkuit elektronik
[2]

. 
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Gambar 2.3 Fluks Medan Magnet 

Secara garis besar ada dua jenis magnet berdasarkan bagaimana medan 

magnetnya tercipta, yaitu: 

 Magnet permanen 

Magnet permanen tidak tergantung akan adanya pengaruh dari luar dalam 

menghasilkan medan magnetnya. Magnet ini dapat dihasilkan oleh alam atau 

dapat dibuat dari bahan feromagnetik (bahan yang memiliki respon yang kuat 

terhadap medan magnet). 

 Elektromagnet 

Elektromagnet adalah magnet yang medan magnetnya tercipta karena adnya arus 

listrik yang  mengalir. Semakin besar arus yang diberikan, maka semakin besar 

pula medan magnet yang dihasilkan. 

 

2.3.1. Bentuk-bentuk Medan Magnet 

a. Medan Magnet Pada Kawat Lurus 

Bentuk garis medan magnet pada kawat panjang yang dialiri arus listrik 

berbentuk lingkaran konsentris mengelilingi kawat tersebut. Arah dari medan 

magnetnya tegak lurus terhadap kawat dan searah dengan jari-jari pada tangan kanan 

yang ditekuk, dan arah arusnya sesuai dengan arah ibu jari. 
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Gambar 2.4 Garis Medan Magnet Pada Kawat Lurus 

 

b. Medan Magnet Pada Kawat Berbentuk Loop 

Arus listrik yang mengalir pada kawat berbentuk loop menghasilkan medan 

magnet lebih terpusat pada bagian tengah dibandingkan pada bagian luar loop
[2]

. 

 

Gambar 2.5 Medan magnet pada kawat loop 
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b. Medan Magnet Pada Magnet Batang 

Medan magnet pada sebuah batang magnet berbentuk garis tertutup. Melalui 

hasil konvensi, arah medan magnet keluar dari kutub utara (N) menuju kutub selatan 

(S). 

 

Gambar 2.6  Medan magnet pada magnet batang 

c. Medan magnet pada solenoid 

Solenoid adalah kawat berarus listrik berbentuk loop yang biasanya dililitkan 

pada inti dari besi sehingga menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang seragam 

dihasilkan pada pusat solenoid, sedangkan medan magnet yang terbentuk diluar 

solenoid lebih lemah dan divergen
[2]

.  

 

Gambar 2.7 Medan magnet pada solenoida 
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d. Medan magnet pada bumi 

Meskipun pola medan magnet bumi mirip dengan medan magnet batang yang 

jauh terkubur di dalam bumi. Bumi memiliki banyak kandungan bijih besi jauh di 

bawah permukaan bumi, tetapi karena suhu yang sangat tinggi di dalam inti bumi 

mencegah magnetisasi permanen. Para ilmuan mempertimbangkan ahwa sumber medan 

magnet bumi berasal dari arus konveksi dalam inti bumi, hal itu disebabkan oleh 

peredaran ion atau elektron pada besi cair di inti bumi. Arah medan magnetnya serupa 

dengan arah medan magnet pada kawat berbentuk loop 
[3]

. 

 

Gambar 2.8 Medan magnet pada bumi 

2.3.2. Gaya Magnet 

a. Gaya Lorentz 

Gaya Lorentz adalah gaya yang dirasakan oleh partikel bermuatan yang berada 

didalam medan elektromagnet. Partikel tersebut akan merasakan gaya akibat medan 

listrik qE, dan akibat medan magnet qv × B. Kombinasi dari keduanya akan 

menghasilkan persamaan gaya Lorenzt: 

           (2.1) 

b. Gaya Magnet Akibat Partikel Bermuatan Listrik 

Ketika sebuah partikel (proton atau elektron) bermuatan listrik bergerak 

melewati sebuah medan magnet, akan timbul sebuah gaya yang dirasakan oleh muatan 

itu. Gaya ini biasa disebut dengan gaya magnet. Gaya magnet merupakan besaran 
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vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Hubungan gaya magnet F (Newton), 

medan magnet B (Tesla), dan muatan listrik q (Coulombs) dapat dilihat pada rumus 

dibawah ini 

  
                  (2.2)  

 

Gambar 2.9 Vektor gaya magnet
[2]

 

besar dari gaya magnetnya adalah: 

            (2.3) 

Dimana v (m/s) adalah vektor kecepatan dari partikel. Dari gaya magnet tersebut yang 

merupakan hasil perkalian silang, maka arah gayanya tegak lurus dari arah pergerakan 

muatan dan tegak lurus arah medan magnet
[3]

. 

c. Gaya Magnet Akibat Kawat Berarus Listrik 

Selain ditimbulkan oleh adanya partikel yang melewati medan magnet, gaya 

magnet juga dapat ditimbulkan oleh kawat berarus listrik yang melewati medan magnet 

hubungan gaya magnet F (Newton), medan magnet B (Tesla), dan arus listrik I 

(Ampere) dapat dilihat pada rumus 2.4. 

           (2.4)  

Besar gaya magnetnya adalah: 
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             (2.5) 

dimana L (meter) adalah panjang kawat yang melewati medan magnet dan θ adalah 

sudut antara B dengan arah arus. Arah gaya magnet tersebut mengikuti Aturan Tangan 

Kanan. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 2.10 Arah gaya magnet berdasarkan aturan tangan kanan 

d. Garis Gaya Magnet 

Garis-garis gaya magnet adalah garis atau kurva imajiner yang digambarkan 

pada suatu ruang sehingga arah nilai tangen dari berbagai arah memiliki arah yang sama 

dengan arah vektor medan listrik pada titik tersebut. Pada elektromagnet, karena nilai 

positif dan negatif dari medan listrik terpolarisasi, maka saat magnet bekerja arah garis-

garis gaya akan keluar dari arah yang sama menuju arah yang sama pula. Berdasarkan 

perbandingan sifat garis gaya magnet pada elektromagnet diujikan pada magnet 

permanen, berdasarkan sifat gaya tarik menarik dan tolak menolak, ditentukan garis 

gaya magnet keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Kesepakatan ini 

mempermudah ilustrasi garis-garis gaya magnet. Ilustrasi garis gaya magnet dapat 

dilihat pada Gambar 2.2(b), dan Gambar 2.2(c). 
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(a)                                        (b)                                   (c) 

Gambar 2.11 Gambar Elektromagnet dan Ilustrasi Garis Gaya Magnet (a). 

Kumparan Selonoida, (b). Garis Medan Magnet pada Kawat 

Berarus, (c). Garis Medan Magnet pada Kawat Berarus dengan 

Inti Besi 

2.4. Macam-Macam Magnet 

Berdasarkan sifat kemagnetannya magnet dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu: 

a. Magnet Permanen 

Magnet permanen adalah suatu bahan yang dapat menghasilkan medan 

magnet yang besarnya tetap tanpa adanya pengaruh dari luar atau disebut magnet 

alam karena memiliki sifat kemagnetan yang tetap. Magnet permanen dibuat 

orang dalam berbagai bentuk dan dapat dibedakan menurut bentuknya menjadi: 

1. Neodymium Magnets 

Magnet neodymium, merupakan magnet tetap yang paling kuat. Magnet 

neodymium (juga dikenal sebagai NdFeB, NIB, atau magnet Neo), merupakan 

sejenis magnet tanah jarang, terbuat dari campuran logam neodymium. 

Tetragonal Nd2Fe14B memiliki struktur kristal yang sangat tinggi uniaksial 

anisotropi magnetocrystalline (HA ~ 7 teslas ). Senyawa ini memberikan potensi 

untuk memiliki tinggi koersivitas (yaitu, ketahanan mengalami kerusakan 

magnetik).  
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Sinter Nd2Fe14B cenderung rentan terhadap korosi. Secara khusus, korosi 

sekecil apapun dapat menyebabkan kerusakan magnet sinter. Masalah ini 

dibahas dalam banyak produk komersial dengan menyediakan lapisan 

pelindung. Pelapisan nikel atau dua pelapisan tembaga berlapis nikel digunakan 

sebagai metode standar, meskipun pelapisan dengan logam lainnya atau polimer 

dan lapisan pelindung pernis juga digunakan. 

 

 

Gambar 2.12 Neodymium Magnet 

2. Samarium-Cobalt Magnets  

Magnet Samarium-Cobalt adalah salah satu dari dua jenis magnet 

bumi yang langka, merupakan magnet permanen yang kuat yang terbuat dari 

paduan samarium dan kobalt. Mereka dikembangkan pada awal tahun 1970. 

Mereka umumnya-terkuat kedua jenis magnet dibuat, kurang kuat dari 

magnet neodymium , tetapi memiliki peringkat temperatur yang lebih tinggi 

dan lebih tinggi koersivitas. Mereka rapuh, dan rawan terhadap retak dan 

chipping. Samarium-kobalt magnet memiliki produk-produk energi 

maksimum (BH max) yang berkisar dari 16 oersteds megagauss-(MGOe) 

menjadi 32 MGOe; batas teoretis mereka adalah 34 MGOe. Jenis magnet ini 

dapat ditemukan di dalam alat-alat elektronik seperti VCD, DVD, VCR 

Player, Handphone, dan lain-lain. 
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Gambar 2.13 Samarium-Cobalt Magnets 

3. Ceramic Magnets 

Ferrites adalah senyawa kimia yang terdiri dari keramik bahan dengan 

besi (III) oksida (Fe2O3) sebagai komponen utama. Bahan ini  digunakan untuk 

membuat magnet permanen, seperti core ferit untuk transformator, dan berbagai 

aplikasi lain. Ferit keras banyak digunakan dalam komponen elektronik, 

diantaranya motor-motor DC kecil, pengeras suara (loud speaker), meteran air, 

KWH-meter, telephone receiver ,circulator , dan rice cooker. 

 

Gambar 2.14 keramik magnet 
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4. Plastic Magnets 

Fleksibel (Karet) magnet dibuat dengan mencampur ferit atau bubuk 

Neodymium magnet dan pengikat karet sintetis atau alami. Fleksibel (Karet) 

magnet dibuat dengan menggulung atau metode ekstrusi. Magnet plastik 

dibuat karena keuntungan dari magnet ini fleksibilitas, biaya rendah, dan 

kemudahan dalam penggunaan. Magnet plastik biasanya diproduksi dalam 

bentuk lembaran strip atau yang banyak digunakan dalam mikro-motor, 

gasket dan lain-lain. Ferit bahan fleksibel berbasis sering dilaminasi dengan 

vinil dicetak putih atau berwarna. 

 

Gambar 2.15 plastic magnet 

5. Alnico Magnets 

Alinco magnet adalah magnet paduan yang mengandung Alumunium 

(Al), Nikel (Ni), Cobalt (Co). Karena dari tiga unsur tersebut magnet ini 

sering disebut Alinco. Sebenarnya magnet alinco ini tidak hanya mengandung 

ketiga unsur saja melainkan ada beberapa unsur mengandung besi dan 

tembaga, tetapi kandungan besi dan tembaga tersebut relative sedikit. Alinco 

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, mesin motor). Magnet ini juga sering dijumpai dalam lab 

sekolahan bahkan dapat ditemukan pada sepatu kuda yang berfungsi untuk 
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meningkatkan daya lari kuda. Magnet ini kekuatannya relatif sedang dan 

kemampuan terapinya sangat lemah dan tidak dianjurkan untuk digunakan 

dalam terapi magnet. Magnet ini adalah magnet yang masih termasuk 

kategori berenergi rendah. 

 

Gambar 2.16 Magnet Alnico 

b. Magnet Tidak Tetap 

Magnet tidak tetap (remanen) adalah suatu bahan yang hanya dapat 

menghasilkan medan magnet yang bersifat sementara. Medan magnet remanen 

dihasilkan dengan cara mengalirkan arus listrik atau digosok-gosokkan dengan 

magnet alam. Bila suatu bahan pengantar dialiri arus listrik, besarnya medan 

magnet yang dihasilkan tergantung pada besar arus listrik yang dialirkan. Medan 

magnet remanen yang digunakan dalam praktek kebanyakan dihasilkan oleh arus 

dalam kumparan yang berinti besi. Agar medan magnet yang dihasilkan cukup 

kuat, kumparan diisi dengan besi atau bahan sejenis besi dan sistem ini dinamakan 

elektromagnet. Keuntungan elektromagnet adalah bahwa kemagnetannya dapat 

dibuat sangat kuat, tergantung dengan arus yang dialirkan dan kemagnetannya 

dapat dihilangkan dengan memutuskan arus listriknya. 

c. Magnet Buatan 

Magnet buatan meliputi hampir seluruh magnet yang ada sekarang ini. 

Bentuk magnet buatan antara lain : 

 Magnet silinder 

 Magnet batang 
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 Magnet jarum 

 Magnet U 

 Magnet ladam 

 Magnet keping 

 

Gambar 2.17 Bentuk-bentuk magnet buatan 

 

d. Elektromagnetik 

Sebuah elektromagnetik pada bentuk paling sederhana merupakan sebuah 

kabel yang digulung menjadi satu loop atau lebih. Kumparan atau gulungan ini 

disebut solenoid. Ketika kuat arus listrik mengalir pada kumparan, sebuah medan 

magnet dihasilkan sepanjang kumparan. Kekuatan medan magnet dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi diantaranya, yaitu jumlah lilitan, 

besarnya arus dan bahan yang digunakan sebagai inti kumparan. Jumlah lilitan 

mempengaruhi luas daerah yang berinteraksi, besar arus mempengaruhi aktivitas dan 

bahan intikumparan mempengaruhi resistansi listrik. Inti kumparan harus 

merupankan bahan ferromagnetik, yaitu bahan yang mudah dibuat menjadi magnet, 

karena beberapa bahan tidak dapat dibuat menjadi magnet atau memiliki sifat 

kemagnetan yang sangat kecil. 
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Gambar 2.18 elektromagnet/solenoid
[3]

. 

 

Pada sebuah selonoida, besar medan magnet yang dihasilkan oleh jumlah 

lilitan N, besar arus I, permebialitas bahan inti kumparan µ dan panjang kumparan L 

diberikan pada persamaan 2.1 

  
   

 
  (2.1) 

Gaya maksimum yang dapat dihasilkan sebuah solenoida dengan medan magnet B, 

luas daerah tegak lurus A dan permebialitas bahan inti kumparan µ diberikan oleh 

persamaan 2.2 

  
   

  
  (2.2) 

Dengan mensubtitusikan persamaan (2.1) dan (2.2) maka kita akan mendapatkan 

persamaan yang baru. 

  
      

   
  (2.3) 

Berdasarkan persamaan (2.3) diketahui bahwa untuk mendapatkan gaya 

magnet yang kuat dibutuhkan jumlah lilitan yang banyak, arus yang besar, 

kumparan yang pendek, diameter kawat besar dan permebialitas bahan inti yang 

tinggi. Permiabilitas hbahan ini ditentukan oleh jenis bahan yang digunakan dalam 

kumparan. 

Pemilihan bahan inti kumparan sangat mempengaruhi besarnya gaya yang 

dihasilkan. Dengan pemilihan bahan yang berbeda, kekuatan medan magnet yang 
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dihasilkan dapat berlipat ganda. Jarak sangat mempengaruhi kekuatan medan 

magnet yang dihasilkan sesuai dengan hukum coulombs. Jadi, semakin jauh jarak 

suatu partikel dari magnet, semakin kecil pula kuat medan magnet yang dirasakan 

partikel tersebut. Secara matematis dapat digambarkan dalam persamaan 2.4. 

   
  

    (2.4) 

Dimana kuat medan magnet yang dirasakan berbanding terbalik dengan kuadrat 

jarak magnet atau solenoida
[2]

. 

 

2.5. Sifat Kemagnetan Bahan 

Ketika materi ditempatkan dalam medan magnet, kekuatan magnetik dari bahan 

yang elektron tersebut akan terpengaruh. Efek ini dikenal sebagai Hukum Faraday 

Induksi Magnetik. Namun, bahan dapat bereaksi sangat berbeda dengan kehadiran 

medan magnet luar. Reaksi ini tergantung pada sejumlah faktor, seperti struktur atom 

dan molekul material, dan medan magnet bersih terkait dengan atom. Momen magnetik 

berhubungan dengan atom memiliki tiga asal-usul. Ini adalah gerakan orbital elektron, 

perubahan dalam gerak orbit yang disebabkan oleh medan magnet luar, dan spin dari 

elektron. 

Pada sebagian besar atom, elektron terjadi pada pasangan. Spin elektron dalam 

pasangan di arah yang berlawanan. Jadi, ketika elektron dipasangkan bersama-sama, 

mereka berputar berlawanan menyebabkan medan magnet mereka untuk membatalkan 

satu sama lain. Oleh karena itu, tidak ada medan magnet bersih. Bergantian, bahan 

dengan beberapa elektron berpasangan akan memiliki medan magnet bersih dan akan 

bereaksi lebih untuk bidang eksternal.Kebanyakan bahan dapat diklasifikasikan sebagai 

diamagnetic, atau feromagnetik paramagnetik. 

Berdasarkan sifat medan magnet atomis, bahan dibagi menjadi tiga golongan, 

yaitu diamagnetik, paramagnetik dan ferromagnetik.Berikut akan djelaskan tentang 

ketiga sifat dari kemagnetan. 
 

a. Diamagnetik 

Bahan diamagnetik adalah bahan yang resultan medan magnet atomis 

masing-masing atom atau molekulnya nol, tetapi orbit dan spinnya tidak nol 

(Halliday & Resnick, 1989). Bahan diamagnetik tidak mempunyai momen dipol 
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magnet permanen. Jika bahan diamagnetik diberi medan magnet luar, maka 

elektron-elektron dalam atom akan berubah gerakannya sedemikian hingga 

menghasilkan resultan medan magnet atomis yang arahnya berlawanan. 

Sifat diamagnetik bahan ditimbulkan oleh gerak orbital elektron sehingga 

semua bahan bersifat diamagnetik karena atomnya mempunyai elektron orbital. 

Bahan dapat bersifat magnet apabila susunan atom dalam bahan tersebut 

mempunyai spin elektron yang tidak berpasangan. Dalam bahan diamagnetik 

hampir semua spin elektron berpasangan, akibatnya bahan ini tidak menarik garis 

gaya. Permeabilitas bahan diamagnetik adalah 0μμ< >mχ. Contoh bahan 

diamagnetik yaitu: bismut, perak, emas, tembaga dan seng. 

Bahan diagmanetik memiliki negatif, kerentanan lemah untuk medan 

magnet. bahan Diamagnetic sedikit ditolak oleh medan magnet dan materi tidak 

mempertahankan sifat magnetik ketika bidang eksternal dihapus. Dalam bahan 

diamagnetic semua elektron dipasangkan sehingga tidak ada magnet permanen 

saat bersih per atom. sifat Diamagnetic timbul dari penataan kembali dari orbit 

elektron di bawah pengaruh medan magnet luar. Sebagian besar unsur dalam tabel 

periodik, termasuk tembaga, perak, dan emas, adalah diamagnetic. 

Diamagnetisme adalah sifat suatu benda untuk menciptakan suatu medan 

magnet ketika dikenai medan magnet .Sifat ini menyebabkan efek tolak menolak. 

Diamagnetik adalah salah satu bentuk magnet yang cukup lemah, dengan 

pengecualiansuperkonduktor yang memiliki kekuatan magnet yang kuat. 

Semua material menunjukkan peristiwa diamagnetik ketika berada dalam 

medan magnet. Oleh karena itu, diamagnetik adalah peristiwa yang umum terjadi 

karena pasangan elektron , termasuk elektron inti di atom, selalu menghasilkan 

peristiwa diamagnetik yang lemah. Namun demikian, kekuatan magnet 

material diamagnetik jauh lebih lemah dibandingkan kekuatan magnet material 

feromagnetikataupun paramagnetik. Material yang disebut diamagnetik umumnya 

berupa benda yang disebut 'non-magnetik', termasuk di antaranya air, kayu , 

senyawa organik seperti minyak bumi dan beberapa jenis plastik , serta beberapa 

logam seperti tembaga, merkuri ,emas dan bismut. Superkonduktor adalah contoh 

diamagnetik sempurna
[20]

. 
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Ciri-ciri dari bahan diamagnetik adalah: 

 Bahan yang resultan medan magnet atomis masing-masing atom/molekulnya 

adalah nol. 

 Jika solenoida dirnasukkan bahan ini, induksi magnetik yang timbul lebih 

kecil. 

 Permeabilitas bahan ini:       . 

Contoh: Bismuth, tembaga, emas, perak, seng, garam dapur. 
 

b. Paramagnetik 

Bahan paramagnetik adalah bahan yang resultan medan magnet atomis 

masing-masing atom/molekulnya tidak nol, tetapi resultan medan magnet atomis 

total seluruh atom/molekul dalam bahan nol (Halliday & Resnick, 1989). Hal ini 

disebabkan karena gerakan atom/molekul acak, sehingga resultan medan magnet 

atomis masing-masing atom saling meniadakan. Bahan ini jika diberi medan 

magnet luar, maka elektron-elektronnya akan berusaha sedemikian rupa sehingga 

resultan medan magnet atomisnya searah dengan medan magnet luar. Sifat 

paramagnetik ditimbulkan oleh momen magnetik spin yang menjadi terarah oleh 

medan magnet luar. Pada bahan ini, efek diamagnetik (efek timbulnya medan 

magnet yang melawan medan magnet penyebabnya) dapat timbul, tetapi 

pengaruhnya sangat kecil. 

Permeabilitas bahan paramagnetik adalah 0μμ>, dan suseptibilitas 

magnetik bahannya. 0>mx contoh bahan paramagnetik: alumunium, magnesium, 

wolfram dan sebagainya. Bahan diamagnetik dan paramagnetik mempunyai sifat 

kemagnetan yang lemah. Perubahan medan magnet dengan adanya bahan tersebut 

tidaklah besar apabila digunakan sebagai pengisi kumparan toroida. 

Bahan paramagnetik ada yang positif, kerentanan kecil untuk medan 

magnet.. Bahan-bahan ini sedikit tertarik oleh medan magnet dan materi yang 

tidak mempertahankan sifat magnetik ketika bidang eksternal dihapus. sifat 

paramagnetik adalah karena adanya beberapa elektron tidak berpasangan, dan dari 

penataan kembali elektron orbit disebabkan oleh medan magnet eksternal. Bahan  

paramagnetik termasuk Magnesium, molybdenum, lithium, dan tantalum. 
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Paramagnetisme adalah suatu bentuk magnetisme yang hanya terjadi 

karena adanya medan magnet eksternal. Material paramagnetik tertarik oleh 

medan magnet, dan karenanya memiliki permeabilitas magnetis relatif lebih besar 

dari satu (atau, dengan kata lain, suseptibilitas magnetik positif). Meskipun 

demikian, tidak seperti ferromagnet yang juga tertarik oleh medan magnet, 

paramagnet tidak mempertahankan magnetismenya sewaktu medan magnet 

eksternal tak lagi diterapkan
[20]

. 

Ciri-ciri dari bahan paramagnetic adalah: 

 Bahan yang resultan medan magnet atomis masing-masing atom/molekulnya 

adalah tidak nol. 

 Jika solenoida dimasuki bahan ini akan dihasilkan induksi magnetik yang 

lebih besar. 

 Permeabilitas bahan: u > u0. 

Contoh: aluminium, magnesium, wolfram, platina, kayu 

c. Ferromagnetik 

Bahan ferromagnetik adalah bahan yang mempunyai resultan medan 

atomis besar (Halliday & Resnick, 1989). Hal ini terutama disebabkan oleh 

momen magnetik spin elektron. Pada bahan ferromagnetik banyak spin elektron 

yang tidak berpasangan, misalnya pada atom besi terdapat empat buah spin 

elektron yang tidak berpasangan. Masing-masing spin elektron yang tidak 

berpasangan ini akan memberikan medan magnetik, sehingga total medan 

magnetik yang dihasilkan oleh suatu atom lebih besar. 

Medan magnet dari masing-masing atom dalam bahan ferromagnetik 

sangat kuat, sehingga interaksi diantara atom-atom tetangganya menyebabkan 

sebagian besar atom akan mensejajarkan diri membentuk kelompok-kelompok. 

Kelompok atom yang mensejajarkan dirinya dalam suatu daerah 

dinamakan domain. Bahan feromagnetik sebelum diberi medan magnet luar 

mempunyai domain yang momen magnetiknya kuat, tetapi momen magnetik ini 

mempunyai arah yang berbeda-beda dari satu domain ke domain yang lain 

sehingga medan magnet yang dihasilkan tiap domain saling meniadakan. 
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Bahan ferromagnetik ada yang positif, kerentanan besar untuk medan 

magnet luar. Mereka menunjukkan daya tarik yang kuat untuk medan magnet dan 

mampu mempertahankan sifat magnetik mereka setelah bidang eksternal telah 

dihapus bahan. Ferromagnetik memiliki elektron tidak berpasangan sehingga atom 

mereka memiliki momen magnet bersih. Mereka mendapatkan magnet yang kuat 

sifat mereka karena keberadaan domain magnetik. Dalam domain ini, sejumlah 

besar di saat-saat atom 
(
10

12 
sampai

 
10

15)
 adalah sejajar paralel sehingga gaya 

magnet dalam domain yang kuat. Ketika bahan feromagnetik dalam keadaan 

unmagnitized, wilayah hampir secara acak terorganisir dan medan magnet bersih 

untuk bagian yang secara keseluruhan adalah nol.. Ketika kekuatan magnetizing 

diberikan, domain menjadi selaras untuk menghasilkan medan magnet yang kuat 

dalam bagian. Besi, nikel, dan kobalt adalah contoh bahan feromagnetik. 

Komponen dengan materi-materi ini biasanya diperiksa dengan menggunakan 

metode partikel magnetik. 

Ferromagnetisme adalah sebuah fenomena dimana sebuah material dapat 

mengalami magnetisasi secara spontan, dan merupakan satu dari bentuk 

kemagnetan yang paling kuat. Fenomena inilah yang dapat menjelaskan kelakuan 

magnet yang kita jumpai sehari-hari. Ferromagnetisme merupakan dasar untuk 

menjelaskan fenomena magnet permanen
[20]

. 

Ciri-ciri bahan ferromagnetic adalah: 

 Bahan yang mempunyai resultan medan magnetis atomis besar. 

 Tetap bersifat magnetik → sangat baik sebagai magnet permanen. 

 Jika solenoida diisi bahan ini akan dihasilkan induksi magnetik sangat besar 

(bisa ribuan kali).Permeabilitas bahan ini:        

Contoh: besi, baja, besi silikon, nikel, kobalt. 

2.6. Metode Pembuatan Magnet 

Benda-benda magnetik yang bukan magnet dapat dijadikan magnet.  Benda  itu 

 ada  yang  mudah  dan  ada  yang  sulit  dijadikan magnet.  Baja  sulit  untuk  dibuat 

 magnet,  tetapi  setelah  menjadi magnet sifat kemagnetannya tidak mudah hilang. Oleh 

karena  itu, baja digunakan untuk membuat magnet tetap (magnet permanen). Besi 
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mudah untuk dibuat magnet, tetapi jika setelah menjadi magnet  sifat  kemagnetannya 

 mudah  hilang.  Oleh  karena  itu,  besi digunakan untuk membuat magnet sementara. 

Setiap benda magnetik pada dasarnya terdiri magnet-magnet kecil yang disebut 

magnet elementer. Cobalah mengingat kembali teori partikel zat di kelas VII. rinsip 

membuat magnet adalah mengubah susunan magnet elementer yang tidak beraturan 

menjadi searah dan teratur. Ada tiga cara membuat magnet, yaitu menggosok, induksi, 

dan arus listrik. 

a. Membuat Magnet dengan Cara Menggosok 

Besi  yang  semula  tidak  bersifat  magnet,  dapat  dijadikan magnet. 

Caranya besi digosok dengan salah satu ujung magnet tetap. Arah gosokan dibuat 

searah agar magnet elementer yang terdapat pada  besi  letaknya menjadi   teratur 

 dan  mengarah  ke  satu  arah.  

 

Gambar 2.19 Membuat Magnet dengan Cara Menggosok 

b. Membuat Magnet Dengan Cara Induksi 

Besi  dan  baja  dapat  dijadikan  magnet  dengan  cara  induksi magnet. 

 Besi  dan  baja  diletakkan  di  dekat  magnet  tetap.  Magnet elementer yang 

terdapat pada besi dan baja akan terpengaruh atau terinduksi  magnet  tetap  yang 

 menyebabkan  letaknya   teratur  dan mengarah ke satu arah. Besi atau  baja akan 

menjadi magnet sehingga dapat menarik serbuk besi yang berada di dekatnya. 

Ujung  besi  yang  berdekatan  dengan  kutub  magnet  batang, akan 

terbentuk kutub yang selalu berlawanan dengan kutub magnet penginduksi. 

Apabila kutub utara magnet batang berdekatan dengan ujung A besi, maka ujung 
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A besi menjadi kutub selatan dan ujung B besi  menjadi kutub utara atau 

sebaliknya. 

 

Gambar 2.20 Membuat Magnet Dengan Cara Induksi 

 

c. Membuat Magnet Dengan Cara Mengaliri Arus Listrik 

Besi  dan  baja  dapat  dijadikan magnet dengan arus listrik. Besi dan baja 

dililiti kawat yang dihu- bungkan dengan baterai. Magnet elementer yang terdapat 

pada besi dan baja akan  terpengaruh aliran arus searah (DC) yang dihasilkan 

baterai. Hal ini menyebabkan magnet elementer letaknya teratur dan mengarah  ke 

 satu  arah.  Besi  atau  baja  akan  menjadi  magnet dan dapat menarik serbuk besi 

yang berada di dekatnya. Magnet yang demikian disebut magnet listrik atau 

elektromagnet. 

 

 

Gambar 2.21 Ujung besi A menjadi kutub utara 
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Gambar 2.22 Ujung besi A menjadi kutub selatan 

Besi yang berujung A dan B dililiti kawat berarus listrik. Kutub magnet 

yang terbentuk bergantung pada arah arus ujung kumparan. Jika arah  arus 

berlawanan  jarum  jam  maka  ujung  besi  tersebut menjadi kutub utara. 

Sebaliknya, jika arah arus searah putaran jarum jam  maka ujung  besi tersebut 

 terbentuk  kutub  selatan.  Dengan demikian, ujung A kutub utara dan B kutub 

selatan atau sebaliknya. 

2.7. Hukum Ampere 

Hukum Ampere menyatakan bahwa untuk setiap pola loop tertutup, jumlah total 

panjang elemen-elemen medan magnet dalam arah panjang elemen itu sama dengan 

permeabilitas arus listrik yang melingkupi loop tersebut.  

 

Gambar 2.23 Hukum Ampere 
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              (2.5) 

dengan: 

I  =Arus listrik (ampere) 

B = Kerapatan fluks medan magnet (tesla) 

      keliling lingkaran (m)
 

µ0= Permeabilitas ruang = 4 x 10-7 Tm/A 

2.8. Aplikasi Magnet 

a. Bantalan Magnetik (Magnetic bearing) 

Magnetic Bearing adalah bantalan paling modern dengan daya kerja atau 

putaran tinggi. biasanya di pakai di sistem sistem dan perangkat tertentu seperti 

flywheel. dengan bantuan magnetic bearing ini, maka flywheel bisa terapung di medan 

magnet. Beberapa tipe flywheel bisa berputar lebih dari 50 ribu rpm. bandingkan dengan 

roller bearing biasa atau ball bearing yang akan langsung meleleh dalam kecepatan ini. 

Karna magnetic bearing tidak punya moving part, maka kecepatan putarnya bisa sangat 

cepat. Dengan adanya medan magnet, poros tidak memiliki kontak dengan bagian lain 

dan sangat sedikit gesekan dan getaran. Selain itu bearing  juga tidak memerlukan 

pelumas dan bantalan dapat menahan suhu yang sangat tinggi
[18]

. 

 

Gambar 2.24 magnetic bearing
[18] 
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b. Superconduktor Magnet 

 

Gambar 2.25 Superkonduktor Magnet
[19]

 

Levitasi superkonduktor dalam bahasa Inggris dikenal dengan Superconductor 

Levitation adalah sifat material superkonduktor pada suhu rendah yang bisa melayang 

di dalam jangkauan medan magnet karena adanya efek Meissner. Material 

superkonduktor sendiri adalah material yang akan memiliki resistansi nol pada suhu 

sangat rendah. Material konduktor yang lain seperti tembaga dan perak memiliki sifat 

akan menurun resistansi elektriknya ketika berada dibawah suhu normal. Namun 

superkonduktor adalah istimewa, material ini akan benar-benar akan memiliki resistansi 

elektrik nol di suhu sangat rendah
[19]

. 

 

Gambar 2.26 meissner efek
[19]
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Sifat tersebut akan menjadikan superkonduktor memiliki meisner effect seperti 

pada gambar di atas. Pada suhu normal superkonduktor tidak akan terpengaruh dengan 

medan magnet. Namun di suhu rendah melebihi suhu kritisnya material superkonduktor 

akan terperangkap dalam medan magnet. 

c. Superconduktor Magnetic Bearing  

Penggunaan magnetic bearing untuk mengurangi gesekan pada komponen 

mekanis bukan hal yang baru lagi, pengembangan magnetic bearing superconduktor 

menghasilkan gesekan lebih sedikit dari  magnetic bearing biasa sebesar 25%. Bahan 

superkonduktor yang digunakan dalam magnetic bearing ditemukan pada tahun 1986. 

Pendekatan gesekan dihasilkan ketika magnetic baering diposisikan diatas bahan 

superkonduktor kemudian didinginkan oleh nitrogen cair hingga temperatur       F. 

Pada suhu ini, bahan superkonduktor menghasilkan medan magnet yang sama tetapi 

berlawanan dalam kaitannya dengan magnet sehingga magnetic bearing akan melayang 

sebagai respon terhadap medan magnet yang berlawanan.
[4]

 

 

Gambar 2.27 Superconduktor Magnetic Bearing 
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d. Maglev Trains 

Kereta maglev merupakan kendaraan yang berjalan melayang di lintasan dengan 

menggunakan kekuatan elektromagnetik antara magnet superkonduktor yang terdapat di 

kereta dan coil yang berada di lintasan. Berikut ini adalah penjelasan umum dari 

prinsip levitasi magnetik, kumparan levitasi dipasang pada dinding samping lintasan. 

Ketika magnet superkonduktor lewat dengan kecepatan tinggi sekitar beberapa 

centimeter di bawah pusat kumparan, arus listrik diinduksi dalam kumparan yang 

kemudian bertindak sebagai elektromagnet sementara. Akibatnya ada kekuatan yang 

mendorong dan yang menarik secara bersamaan, sehingga kereta maglev melayang. 

 

 

Gambar 2.28 maglev trains 
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BAB III 

KONSEP dan PEMODELAN MATEMATIK PELAYANGAN MAGNET PADA 

BOLA BAJA 

3.1. Prinsip Kerja Magnetic Levitation Ball 

Magnetic levitation ball adalah proses pelayangan sebuah benda dengan 

memanfaatkan medan magnet. Gaya elektromagnetik digunakan untuk melawan efek 

dari gaya gravitasi. Magnetic levitation ball dapat didefinisikan sebagai proses 

melayangkan benda di ruang bebas dengan menangkal gaya gravitasi yang bekerja 

padanya. Secara sederhana ini dapat disebut sebagai suspensi stabil melawan gravitasi 

dari suatu obyek
[5]

. 

Cara termudah untuk melayangkan objek elektromagnetik dilihat dari sistem 

kontrol adalah magnetik suspensi. Obyek yang akan dilayangkan  ditempatkan di bawah 

sebuah elektromagnet. Dengan kekuatan medan magnet yang dihasilkan oleh 

elektromagnet yang dikendalikan dengan tepat akan melawan gaya gravitasi pada objek 

yang dilayangkan. Metode ini disebut  teorema circumvents Earnshaw dengan 

menggunakan kontrol umpan balik. Dengan demikinan sistem hanya akan melawan 

gaya gravitasi, sistem ini bekerja pada gaya tarik antara gaya elektromagnetik dan 

benda. Selain itu objek yang akan dilayangkan adalah bola baja biasa. Untuk mencegah 

bola baja menempel pada electromagnet maka posisi benda harus bisa diperhitungkan 

dengan menggunakan sensor infra merah. Informasi dari sensor akan masuk pada 

rangkaian kontrol yang akan mengatur arus dalam elektromagnet.  Jika benda terlalu 

dekat dengan elektromagnet maka benda akan menempel maka arus yang masuk di 

electromagnet harus dikurangi, tetapi jika objek terlalu jauh maka arus pada 

electromagnet harus ditambah
[5]

. Hal ini menghasilkan sistem umpan balik dasar yang 

digambarkan dibawah ini: 
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Gambar 3.1 Sistem umpan balik
[5]

. 

3.2. Model Struktur Magnetic Levitation Ball 

Menurut tujuan dan kondisi operasi, sebuah pemodelan sangat penting untuk 

menemukan keseimbangan antara kesederhanaan dan kerumitan model, namun harus 

mempertimbangkan relevansi sub-proses dalam sistem. Dalam pemodelan sistem 

dinamis biasanya banyak perhitungan yang harus dilakukan sebelum model tersebut 

diperoleh, oleh karena itu diperlukan pendekatan lain yang dipertimbangkan dan 

beberapa bagian harus diasumikan
[6]

.Pada bagian berikut, prosedur pemodelan akan 

dijelaskan. 

Gambar 3.2 berikut ini memperlihatkan model dan struktur pelayangan magnet 

pada bola baja (magnetic levitation ball). Adapun komponen dan struktur Magnetic 

Levitation Ball ini terdiri dari: 

1. Digital to Analog Converter (DAC) yang berfungsi sebagai pengubah sinyal 

digital menjadi sinyal analog. 

2. Power amplifier berfungsi sebagai sumber arus yang konstan. 

3. Solenoida berfungsi sebagai magnet untuk melawan gaya gravitasi. 

4. Bola baja yang berfungsi sebagai benda yang akan dilayangkan. 

5. Sensor Posisi berfungsi untuk menentukan jarak benda dengan elektromagnet. 

6. Analog to Digital Converter (ADC) berfungsi untuk mengubah sinyal analog 

menjadi sinyal digital. 
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Gambar 3.2  prinsip pelayangan magnet
[7]

 

3.2.1. Digital to Analog Converter (DAC) 

DAC adalah perangkat yang digunakan untuk mengkonversi sinyal 

masukan dalam bentuk digital menjadi sinyal keluaran dalam bentuk analog 

(tegangan). Tegangan keluaran yang dihasilkan DAC sebanding dengan nilai 

digital yang masuk ke dalam DAC. Sebuah DAC menerima informasi digital 

dan mentransformasikannya ke dalambentuk suatu tegangan analog. Informasi 

digital adalah dalam bentuk angka biner dengan jumlah digit yang pasti.  

Konverter D/A dapat mengonversi sebuah word digital ke dalam 

sebuah tegangan analog dengan memberikan skala output analog berharga nol 

ketika semua bit adalah nol dan sejumlah nilai maksimum ketika semua bit 

adalah satu. Angka biner sebagai angka pecahan. Aplikasi DAC banyak 

digunakan sebagai rangkaian pengendali (driver) yang membutuhkan input 

analog seperti motor AC maupun DC, tingkat kecerahan pada lampu, Pemanas 

(Heater) dan sebagainya. Umumnya DAC digunakan untuk mengendalikan 

peralatan computer
[16]

. 

Sinyal digital yang diproses oleh mikrokontroler dikeluarkan melalui 

Port D. Port D tersebut dihubungkan dengan Digital to Analog Converter (DAC) 

paralel 8 bit untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog 
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kembali. Rangkaian digital to analog dapat dibangun dengan mudah 

menggunakan op-amp yang diberi masukan dengan mengatur switch-switch 

yang mewakili besaran digital. Nilai berlogic “1” jika switch dihubungkan 

dengan supply 5 volt dan logic “0” dihubungkan dengan ground atau dilepas. 

Digital to analog converter (DAC) dapat ditujukan dengan fungsi linear 

sebagai berikut
[6]

: 

             (3.1) 

Dimana: 

  = model output voltage [V] 

    = D/A converter output [MU] 

   = D/A converter gain [V/MU] 

   = D/A converter offset [V] 

3.2.2. Power amplifire  

Power amplifire dirancang sebagai sumber arus konstan dengan 

stabilisasi umpan balik arus untuk mengatasi perubahan arus yang terjadi pada 

magnet.  

 

Gambar 3.3  power amplifier
[7]

 

Dengan menggunakan  Kirchhoff’s Voltage Law (KVL) dari gambar di 

atas didapat persamaan di bawah ini
[7]

: 
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  (3.2) 

                 (3.3) 

  
    

    
 

   

                   
 

         

   
                 

 

                     
               

 
 

Dimana: 

     amplifire gain  

    current sensor gain  

    resistance of the feedback resistor (ohm) 

    coil resistance (ohm) 

    coil inductance (H) 

    = arus (A) 

  = input voltage (V) 

 

Untuk mempermudah persamaan diatas maka persamaan dapat dimisalkan 

    
   

               
 

    
  

               
 

Maka akan didapat persamaan power amplifire sebagai berikut: 

    

    
 

  

     
  (3.4) 

Karena    nilanya sangat kecil maka dapat diabaikan, sehingga 

persamaan (3.4) dapat diubah menjadi: 

         (3.5) 

3.2.3. Solenoida 

Kumparan yang digunakan adalah kumparan yang memiliki panjang inti 

yang kecil, tetapi jumlah lilitannya banyak. Hal ini dimaksudkan agar garis-garis 
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gaya magnet lebih terkonsentrasi. 

3.2.4. Bola Baja 

Bahan inti induktor yang dapat dimagnetisasi disebut ferromagnetik, 

termasuk diantaranya nikel, kobalt, dan besi (baja mengandung lebih dari 99% 

besi). Beberapa logam lain yang tidak terpengaruhi oleh magnet antara lain 

tembaga, aluminium, timah dan seng. Untuk itu harus digunakan benda 

ferromagnetik agar dapat tertarik oleh gaya magnet yang dihasilkan oleh 

kumparan. 

Bola yang digunakan adalah bola besi biasa dengan masa yang tidak 

terlalu besar hal ini dilakukan untuk mengurangi besar arus yang dibutuhkan, 

tetapi pergerakan bola tetap mudah diamati. 

3.2.5. Sensor Posisi 

Dalam sistem magnet levitation ini dibutuhkan pengukuran posisi bola, 

LED infra merah adalah jenis yang paling sederhana dalam pengukuran posisi. 

infra merah sebagai pengirim sinyal (transmitter) dan phototransistor sebagai 

penerima sinyal cahaya (receiver). Phototransistor berfungsi sebagai penerima 

sinyal referensi (reference signal), dan sinyal posisi (position signal). Cahaya 

infra merah dipancarkan dari dioda akan diterima oleh photodiode yang 

kemudian menyebabkan arus mengalir ke rangkaian op-amp. Ketika jarak antar 

sensor terhalang, maka tidak ada arus yang mengalir, dan ketika tidak ada yang 

menghalangi keduanya maka arus maksimum akan mengalir. 

 

Gambar 3.4  Sensor Posisi 



 

 

38 

 

Sensor posisi yang digunakan untuk mengukur posisi bola dapat di 

dinyatakan dengan pendekatan fungsi linear
[6]

: 

          (3.6) 

Dimana: 

y = sensor output voltage[V] 

y0= posisi sensor offset [m] 

kx= posisi sensor gain [V/MU] 

x= posisi bola [m] 

3.2.6. Analog to Digital Converter (ADC) 

ADC adalah kepanjangan dari Analog to Digital Converter yang artinya 

Pengubah dari analog ke digital. Karakteristik A/D tersedia secara komersial 

sebagai rangkaian terpadu dengan resolusi 8bit, 16 bit sampai dengan 32 bit. 

Pada pembahasan kali ini kita akan coba jelaskan mengenai perbedaan dari bit 

resolusi tersebut, pada ADC0801, yaitu sebagai sebuah konverter A/D 8 bit yang 

mudah diinterfacekandengan sistem berbasis 8 bit misalkan mikrokontroller. 

A/D ini menggunakan metode approksimasi berturut-turut untuk 

mengkonversikan masukan analog (0-5V) menjadi data digital 8 bit yang 

ekivalen. ADC0801 mempunyai pembangkit clock internal dan memerlukan 

catu daya +5V dan mempunyai waktu konversi optimum sekitar 100us. 

 

Gambar 3.5  Konfigurasi Pin ADC080x 
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Analog to Digital Converter (ADC) dapat ditujukan dengan fungsi linear 

sebagai berikut
[6]

: 

               (3.7) 

Dimana:    =A/D converter output [V] 

                  =A/D converter gain [MU/V] 

                 = A/D converter offset [MU] 

                    = model output voltage[V] 

3.3. Model Matematika 

Model ini dapat diturunkan menggunakan metode lagrange, selain itu gaya 

electromagnet ditentukan dari energi yang ada pada induktor. Penurunan metode ini 

didasarkan pada asumsi bahwa distribusi medan magnet sangat ideal dan induktansi 

kumparan bervariasi secara linear dengan jarak antara bola dengan solenoidnya. Sebuah 

distribusi medan magnet yang ideal ditandai oleh medan magnet yang seragam di atas 

objek pelayangan, kepadatan fluks magnet merupakan fungsi dari jarak pada arus 

tetap
[7]

. Hubungan antara gaya elektromagnetik, arus dan jarak dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

Gambar 3.6 Sistem Magnetic Levitation Ball
[7] 
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             (3.8) 

Dimana: 

   = gaya percepatan (N) 

  = gaya elektromagnetik (N) 

  = gaya gravitasi (N) 

  = gaya peredam (N) 

Untuk memudahkan pemodelan matematik, sistem magnetic levitation ball 

ini dibuat menjadi kedalam 3 komponen yaitu sistem magnetik, sistem elektrikal 

dan sistem mekanik
[8]

. 

a. Sistem magnetik 

Pemodelan skema kerja kerja dalam selenoid dapat ditunjukan pada 

gambar 3.7. hal ini menunjukan hubungan antara lilitan N, fluks   dan 

reluktansi  .
[8]

 

 

Gambar 3.7  Skema Kerja Elektromagnetik
[8]

 

Dari gambar diatas dapat diperoleh: 

                   (3.9) 

Dimana reluktansi besi (iron path)    
  

    
 

  

      
 

Air gap    
  

    
 

  

    
;       

Magnetik fluks 

   
  

     
 

  

  
  dan     
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  (3.10) 

Untuk mengetahui total  reluktansi  dari gambar diatas dapat diperoleh 

persamaan sebagi berikut: 

               

  
  

      
 

  

    
  

      
 

    
 

  

  
      (3.11) 

Dimana: 
  =magnetic fluks (wb) 

  = reluktansi pada besi 

  = reluktansi air gap 

  = panjang inti besi (m) 

  = luas permukaan inti besi (m2) 

 = lilitan koil 

i= arus listrik (ampere) 

  = permeabilitas ruang hampa 

  = permeabilitas baja  

b. Sistem Elektrikal 

Persamaan elektrik dari magnetic levitation diasumsikan bahwa 

elektromagnetic koil merupakan model dari rangkaian seri antara resistor-

induktor. Sistem elektrik ditunjukan oleh gambar dibawah. Dengan 

menggunakan KVL (Kirchhoff’s Voltage Law) maka untuk hubungan 

tegangan dan arus listrik dapat dinyatakan sebagai berikut: 

      
  

  
 (3.12) 

Dimana:     tegangan  

   hambatan 
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   arus 

      

 

     
  

  
 

  

     
   

   
  

  
 

  

     
               (3.13) 

              

     adalah induktansi elektromagnetic coil jika    adalah induktansi tanpa 

bola,       adalah peningkatan induktansi dengan adanya bola. Maka 

induktansi elektromagnetic coil adalah 

              (3.14) 

 
Gambar 3.8 Sistem Elektrik 

 

Tegangan yang melewati induktansi 

 
  

  
 

       

  

  

  
 

       

  

  

  
  

 
  

  
     

  

  
 

     

  
 

  

  
  (3.15) 
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      ; tanpa induktansi leakage. 

Dari persamaan (3.13) akan didapat persamaan dibawah ini 

       
  

     
 

            
  

 

    
 

  
  

    
 

                          
      

 

 
  
  

   
 

            
 

      
 

 

 
 karena      

Dimana,   
      

 
 dan    

  

   
 

Dengan menggunakan persamaan (3.12) dan (3.15) akan didapat persamaan 

sebagai berikut: 

 

          
  

  
 

     

  
 

  

  
  (3.16) 

 

Dimana 
     

  
 

  

  
 adalah counter electromotive force atau back emf yang 

dihasilkan dari perubahan gaya eletromotive. Karena fluks leakage dalam kasus 

ini sangat kecil, maka back emf dapat abaikan
[8]

. Sehingga persamaan (3.16) 

dapat ditulis sebagai berikut: 

 

          
  

  
 (3.17) 

 

c. Sistem Mekanik 

Gaya elektromagnetik pada objek pelayangan ditentukan menggunakan 

konsep coenergi untuk menghasilkan posisi objek pelayangan sebagai fungsi 

dari arus sebagai masukan
[9]

. Gaya elektromagnet itu sendiri didefinisikan dari 

electrical input dikurangi coenergi. Coenergy didefinisikan sebagai berikut: 
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         (3.18) 

               

        
   

  
 

    

  
               (3.19)                                                       

Dimana     adalah perubahana electrical input dan      adalah perubahan 

stored energy (coenergy). Dalam sistem linear,      diasumsikan nol sehingga 

dari persamaan (3.19) didapat
[4]

: 

    
    

  
 (3.20) 

Subtitusikan persamaan (3.16) dan (3.18) 

      
 

 
       

 

  
 

                              
 

 
            

 

  
 

                              
 

 
    

 

 
   

 

  
 

           
 

 
   

 

 
 

 

 (3.21) 

Karena 
 

 
  adalah konstanta maka dapat dimisalkan sebagai   menjadi 

persamaan dibawah ini: 

     
 

 
 

 

  (3.22) 

Hubungan antara gaya elektromagnetik, arus dan jarak dari persamaan 

(3.8) dapat digambarkan sebagai berikut: 

      
 

 
 

 

        (3.23) 

Dalam beberapa kasus, gaya redaman nilainya sangat kecil, sehingga 

dalam persamaan pemodelan akan dipertimbangkan menjadi dua kasus. 

Persamaan pertama dengan adanya gaya redaman dan yang kedua gaya 
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redaman akan diabaikan. Persamaan ini ditunjukan oleh persamaan (3.24) dan 

(3.25) 

      
 

 
 

 

     (3.24) 

Jika disubtitusikan dengan persamaan (3.5) maka akan didapat 

persamaan (3.25) 

    
       

       (3.25) 

3.4. Linearisasi  

Persamaan diatas merupakan persamaan gerak nonlinear. Model persamaan 

diatas dalam kasus ini keseimbangan antara gaya elektromagnetik tidak stabil, oleh 

karena itu untuk memudahkan sistem pengontrolan maka persamaan ini harus 

dilinearkan. Untuk memperoleh model matematika yang linear dari suatu sistem 

nonlinear, kita anggap bahwa variabel hanya mengalami deviasi yang keci dari titik 

kerjanya. Dengan menggunakan bantuan deret taylor kita dapat menyatakan suatu 

persamaan nonlinear kedalam bentuk deret.[10] 

               
  

   

         
  

   

         

  
 

  
 
   

   
 
        

   
   

      

                  
   

   
 
        

     

(3.26) 

dengan turunan parsial dihitung pada       ,        . Di dekat titik kerja normal, 

bentuk-bentuk orde tinggi diabaikan. Model matematika linier dari sistem nonlinier ini 

di sekitar kondisi kerja normalselanjutnya diberikan oleh: 

                             (3.27) 

dengan 
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Untuk sistem persamaan (3.22) kita ambil titik kerja pada        ;       . Dengan 

memperhatikan diagram benda bebas massa dan koil magnet maka kondisi awal operasi 

massa yaitu pada 0; 000  xii . Dengan mensubstitusikan kondisi awal pada persamaan 

gaya magnet yang dideretkan seperti persamaan (3.22) maka: 

                    

  
 
     

               

  
 
     

        (3.28) 

               
  

  
 

 

 (3.29) 

           

  
 
     

     
  

 

  
    (3.30) 

           

  
 
     

    
  

  
   (3.31) 

Maka persamaan gaya magnet linear adalah:                 

      
  

  
 

 

    
  

 

  
      

  

  
   (3.32) 

Pada saat keadaan setimbang statik akselerasi sama dengan nol 

           

       
  

  
 

 

    
  

 

  
      

  

  
      (3.33) 

      
  

  
 

 

     

Seperti yang sudah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, hubungan antara 

massa, arus, lilitan dan posisi bola dapat diketahui dari ketiga sistem diatas yaitu sistem 

magnetik, sistem elektrik dan sistem mekanik. Maka akan didapat persamaan sebagai 

berikut: 

          
 

    
     (3.34) 
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Dimana:  = lilitan 

           = permeabilitas ruang hampa 

           = luas permukaan inti besi (m2) 

          I = arus listrik (A) 

           = posisi bola (m) 

          = massa bola (kg) 

           = percepatan gravitsi (    ) 

Subtitusikan persamaan (3.30) dan (3.31) 

                (3.35) 

3.5. Fungsi Transfer 

Dengan menggunaka transformasi laplace, dari persamaan (3.35) akan didapat 

fungsi transfer dari magnetic levitation ball.  

                

                       

                       

    

    
 

  

        
 (3.36) 

Jadi fungsi transfer magnet adalah sebagai berikut: 

     
    

    
 

  

        
  

          
  

  

    
  

   
 (3.37) 

3.6. Kontrol 

Kontroler otomatis membandingkan nilai sebenarnya dari keluaran sistem secara 

keseluruhan (Plant) dengan mengacu pada masukan, menentukan penyimpangan, dan 

menghasilkan sinyal kontrol yang akan mengurangi penyimpangan menjadi nol atau 

nilai yang kecil.[ogata]. Sistem kontrol PID yang sering digunakan dan banyak 

diberikan dalam materi sistem kontrol di perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena 
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sistem ini merupakan sistem kontrol loop tertutup yang cukup sederhana dan 

kompatibel dengan sistem kontrol lainnya sehingga dapat dikombinasikan dengan 

sistem kontrol lain seperti Fuzzy control, Adaptif control dan Robus control. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Diagram Blok Sistem Kontrol 

 

3.2.1. State Equations 

State-space adalah suatu model matematik yang menyatakan hubungan 

antara satu tingkat keadaan (state) sistem dengan tingkat keadaan lain dengan 

bilangan differential orde pertama yang dinyatakan dalam bentuk matriks. 

Analisa state-space memiliki tiga jenis variabel yang terlibat dalam model 

sistem dinamika yaitu variabel masukan, variabel keluaran dan variabel 

kedudukan.[ogata]. Sebuah state-space digunakan untuk sistem linear time-

invariant yang secara umum ditunjukan oleh persamaan (3.38) 

          

         (3.38) 

Dimana: 

     

  

  

 
  

  ,     

          

          

   
          

 ,    

          

          

   
          

 ,     

  

  

 
  

    

    

  

  

 
  

  ,    

          

          

   
          

 ,    

          

          

   
          

   (3.39)         
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Matriks A, B, C, dan D disebut state matriks, input matriks, output 

matriks, dan direct transmision matrik. Vektor x, u, dan y adalah state vektor, 

input vektor, dn output vektor. 

Perubahan state (tingkat keadaan) dan hubungan antara matriks penyusun 

pada sebuah sistem mekanik dalam representasi state-space dapat dilihat pada 

gambar (3.9) berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Diagram Blok Sistem Kendali dalam State-Space 

Persamaan utama untuk menentukan sistem pelayangan bola baja, 

ditunjukan dari persamaan (3.1), (3.2), (3.19), dimana state variabel     ,  

        ,     , dan         ditunjukan dalam model sistem state-space  

menjadi: 

      

    
   

 
    

    

       

   
       

  
 

 

  
  

           (3.40) 

dimana x adalah posisi bola, i arus yang mengalir pada lilitan,    adalah model 

input voltage dan    merupakan A/D converter output. Sistem model di atas 

merupakan sistem nonlinear oleh karena itu untuk memperoleh model 

matematika yang linear dari suatu sistem nonlinear, kita anggap bahwa variabel 

hanya mengalami deviasi yang keci dari titik kerjanya. Dengan menggunakan 
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bantuan deret taylor kita dapat menyatakan suatu persamaan nonlinear kedalam 

bentuk sistem linear. 

        

     
    

  

         
   

 
   

    

         

    
       

  
 

  

  
 

            

Dari persamaan diatas akan didapat model matriks dari model state-

space 

   

 
 
 
 

   
    

  

       
   

 

    

      

  
 

   
 
 
 

 

    

 
 

     

  

  

             

       (3.42) 

Dalam mendisain sistem kontrol yang stabil maka harus menentukan 

poles dan zero. Persamaan model matriks dari state-space diatas harus diubah 

menjadi persamaan tranfer fungsi H(s). Transfer fungi H(s) ditunjukan  dari 

persamaan (3.43) yang didapat dari sistem persamaan matriks (3.42) 

     
    

    
              (3.43) 
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3.2.2. Kontrol  PID 

Fungsi alih H(s) pada sistem kontrol PID merupakan besaran yang 

nilainya tergantung pada nilai konstanta dari sistem P, I dan D 

        
  

 
     (3.43) 

Sistem kontrol PID terdiri dari tiga buah cara pengaturan yaitu kontrol P 

(Proportional), D (Derivative) dan I (Integral), dengan masing-masing memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Dalam implementasinya masing-masing cara dapat 

bekerja sendiri maupun gabungan diantaranya. Dalam perancangan sistem 

kontrol PID yang perlu dilakukan adalah mengatur parameter P, I atau D agar 

tanggapan sinyal keluaran sistem terhadap masukan tertentu sebagaimana yang 

diiginkan. 

  Tabel 3.1 Tanggapan sistem kontrol PID terhadap perubahan parameter 

Tanggapan 

Loop 

Tertutup 

Raise time Overshoot Settling time s.s error 

Proporsional 

     
Menurun  Meningkat  

Perubahan 

kecil 
Menurun  

Integral      Menurun  Meningkat  Meningkat  Hilang  

Derivative      
Perubahan 

kecil 
Menurun  Menurun  Perubahan 

kecil 

 

Untuk merancang sistem kontrol PID, kebanyakan dilakukan dengan 

metoda coba-coba atau (trial & error). Hal ini disebabkan karena parameter Kp, 

Ki dan Kd tidak independent. Untuk mendapatkan aksi kontrol yang baik 

diperlukan langkah coba-coba dengan kombinasi antara P, I dan D sampai 

ditemukan nilai Kp, Ki dan Kd seperti yang diiginkan.
[11]

  

Dalam mendesain sebuah kontrol PID untuk sistem      dari persamaan 

(3.43), kita harus menentukan 2 zero dari kontrol PID dengan menggunakan 

persamaan dibawah ini
[6]

: 
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 (3.44) 

Dimana: 

    ,   
       ,           dan    ,     = waktu konstan yang 

berhubungan dengan kontrol dari zero. 

 

  


