
 

 

  

Memaparkan penelusuran paten, agar peneliti 

dapat dengan cepat mendapatkan refrensi 

paten, untuk dikembangkan, dicari kebaruannya, 

dirancang inovasi baru nya. Dimanfaatkan untuk 

PKM, Penelitian, Drafting Paten dll.  

PENELUSURAN PATEN 
DISKUSI DENGAN SEJAWAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER 

 

ACHMAD FAUZAN HERY SOEGIHARTO 
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BAB 1. RAGAM HKI  
Sumber Belajar: 

hki.umm.ac.id. => Pelatihan HKI=> Dasar Materi HKI.  
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Ragam Kekayaan Intelektual 
I. Hak Cipta (Copy Right) & Hak Terkait (Related Right) 

II. Hak Kekayaan Industri 

1) Merek (Trademarks) & Indikasi Geografis 

(Geographical Indication) 

2) Desain Industri (Industrial Design) 

3) Rahasia Dagang (Trade Secret) 

4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

5) Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) 

6) Paten (Patent) 

 

Untuk memudahkan mengingat, Hak kekayaan intelektua hanya 

ada dua macam, yaitu 1) Hak Cipta (Copy Right) & Hak Terkait (Related 

Right), dan 2) Hak kekayaan Industri. Hak keayaan industry ini  ada 6 

seperti disebutkan. Paten, merupakan salah satu hak kekayaan 

industri.  
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BAB 2. PATEN dan PENELUSURAN SECARA 

SEDERHANA.  
Terdapat ratusan kantor paten di dunia, juga situs paten. Biasanya 

suatu kantor paten atau suatu sisstus paten dikelola oleh negara. 

Namun begitu banyak pula situs paten swasta, baik berbayar ataupun 

tidak berbayar.  

 

1. Mesin Penelusur Paten 

Eropa :   

https://worldwide.espacenet.com/  

WIPO :   

 https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf.    

US:    

 https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-

patents  

Japan:  

 https://www.j-

platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage     

WIPO:  

www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.html   

Google Patents 

https://patents.google.com/  

The Lens  

https://www.lens.org/lens/  

The FDA Orange Book 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/default.cfm.  
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Pada latihan kali ini, dipilih cara sederhana untuk penelusuran 

paten, yaotu menggunakan google paten. Pada mesin pencari google 

cukup diketikkan Google Patents Advanced Search. Makan akan 

diperoleh alamat mesin pencari paten googl, khusus paten.  
 

Showing results for google advanced patent search.  
Search instead for google advanced patens search 

Search Results 

Google Patents Advanced Search 

https://patents.google.com › advanced 
Search and read the full text of patents from around the 
world with Google Patents, and find prior art in our index 
of non-patent literature. 

 

Google Patents https://patents.google.com 
Search and read the full text of patents from around the 
world with Google Patents, and find prior art in our index 
of non-patent literature. 

 
Selanjutnya tinggal dipilih https://patents.google.com 

› advanced.  
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Pada filed Advanced search tinggal diisi kata kunci, yang 

diperlukan.  

 

2. penelusuran kembali 

Jika sudah diketahui judul dan  nomor paten, dan memerlukan 

untuk meninjau kembali. Cukup menggunakan google biasa.  

Misal :  

 

US8061080B2 - Controlling device for a greenhouse.  
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9 

9 

 

BAB 3. PENELUSURAN DAN PEMBUATAN 

LOGBOOK  PENLUSURAN  
Pada sesi ini dibahas satu contoh tentang greenhouse, dan 

hydroponic dan teknologi penyangganya.  Hendak dikembangkan 

suatu teknologi pemacu pertumbuhan menggunakan gabungan 

berbagai cara: LED, Microba penyubur, Sistem irigasi, yang dikontrol 

menggunakan suateu processor. Teknologi ini telah dikirimkan di 

pameran internasional, dan mendapatkan medali emas. Karya ini 

kemudian menjadi pijakan untuk pengembangan selanjutnya melalui 

penelitian, PKM dan lainnya.  

 

 
 

Penelusuran paten menggunakan petunjuk sbb:  

Suatu metode dan alat budidaya tanaman yang tersusun atas : 

1)sistem magnet, ionisasi nutrisi dan atau listrik statis tegangan 

tinggi,  
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2) percepatan fotosintesis menggunakan LED cultivation, 

3) injeksi mikroba indigenus sebagai anti hama dan pupuk 

4) injeksi nutrisi dan irigasi 

5) Kontrol menggunakan micro controler, dan internet of things. 

 

Topik tersebut adalah tentang semacam greenhouse yang 

disertai dengan control berbagai parameter. Dari informasi tersebut 

kemudian disusun kata kunci:  Controlling device for a greenhouse 

 

 

Kayta kunci Controlling device for a greenhouse  diketikkan pada 

kolom keywords (2) . Secara otomatis akan muncul penanda tipe filter 

(2) berupa tanda (;). Tanda tersebut memisahkan antar filter.  

Terdapat beberapa kolom (field) isian pada google advanced 

patens search: key words (1), tanggal (3) , inventor (4) pemegang 

paten (5), kantor paten (7) status (8), Tipe (9).  

 

Hasil pencarian, diperoleh kira kira 135,828 hasil dokumen 

paten. Terdapat fasilitas menu pengurutan hasil penelusuran. Bisa dari 
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paten terlama ke baru atau sebaliknya. Bisa dikelompokkan dalam 

family atau tidak, bisa disajikan dalam 10, 25, 50, 100 perhalaman.  

 

Kebetulan paten pertama cukup menarik untuk didalami. “  

Controlling device for a greenhouse”.  

Klik kanan  open link in new tab.  

 

 

Dalam upaya memudahkan pekerjaan penelusuran,dan 

memudahkan jika dilakukan penelusuran balik, memudahkan 
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mengingat ingat yang ditelusur, maka sangat disarankan membuat 

logbook atau catatan penelusuran. Catatan penelusuran ini akan 

memudahkan pekerjaan jika diperlukan untuk membuat drafting 

paten, atau membuat narasi tinjauan pustaka n dalam perancangan 

alat atau penelitian.  

 

Adapun format yang digunakan bebas, namun penulis 

menggunakan format sbb.  

 Judul, inventor, tahun, nomor paten, IPC (jika diperlukan),  

 Abstrak 

 Gambar 

 

 

Format ini sangat membantu jika terpaksa perlu dilakukan editing 

pada Mendeley citation manager, saat menulis naskah penelitian atau 

paper conference.  

Selanjutnya adalah mengerjakan abstraknya.  
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Selanjutnya naskah tersebut menjadi berbahasa Indonesia  

Hasil lengkap dengan gambarnya  

 
Hasil lengkap dengan gambarnya adalah sbb:  

 

Log book penelusuran yang dibuat ini memadai untuk bahan 

menulis proposal, laporan, publikasi, dll. Namun begitu bila diperlukan 
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penjelasan lebih rinci dari cara kerjanya, dapat pula ditambahkan 

informasi dari “Klaim” paten tersebut.  

 

Controlling Device For A Greenhouse, Hans-Peter Loebl, 

Wolfgang O. Budde, Joseph Hendrik Anna Maria Jacobs,  2007, 

US8061080B2, A01G9/26  

Penemuan ini berkaitan dengan perangkat pengontrol (10) untuk 

rumah kaca (15), dengan elemen kontrol terkomputerisasi (20), 

elemen pencahayaan (30) dan setidaknya satu elemen detektor (40), 

dimana elemen pencahayaan (30) dan elemen detektor (40) 

dihubungkan dengan elemen kontrol terkomputerisasi (20), dimana 

elemen penerangan (30) terdiri dari sekurang-kurangnya satu rata-

rata pemancar cahaya (31), memancarkan cahaya (32), dimana cahaya 

(32) menerangi a tanaman (70) tumbuh di rumah kaca (15)..  
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Klaim (13) 

1. alat kontrol (10) yang digunakan untuk rumah kaca (15), 

memiliki elemen kontrol komputer (20), elemen penerangan (30) dan 

setidaknya satu elemen detektor (40), Dimana elemen pencahayaan 

(30) dihubungkan dengan elemen kontrol komputer (20) dengan 

elemen detektor (40), Dimana, elemen penerangan (30) terdiri dari 

perangkat pemancar cahaya (31) dari setidaknya satu pancaran cahaya 

(32), Dimana, cahaya (32) dipancarkan pada tanaman yang sedang 

tumbuh (70) di rumah kaca (15), Hal ini ditandai dengan, Elemen 

detektor (40) mengukur tekanan parsial oksigen di rumah kaca (15), 

dan Jumlah emisi perangkat pemancar cahaya (32) cahaya (31) dapat 

dikontrol sesuai dengan tekanan parsial oksigen yang diukur oleh 

elemen kontrol komputer (20). 8. Cara Pertumbuhan Tanaman (A 70) 

yang Digunakan untuk Pengendalian Rumah Kaca (15), Metode ini 

terdiri dari: Ukur tekanan parsial oksigen (101) di rumah kaca (15), 

aktivitas fotosintesis tanaman (70) diuraikan tekanan parsial oksigen 

dan rumah kaca (15) relevan, Nilai tekanan parsial oksigen ditransfer 

ke elemen kontrol komputer (20), Tentukan jumlah optimal (111) 

cahaya yang diperlukan pertumbuhan optimal tanaman (70) menurut 

tekanan parsial oksigen yang diukur, dan Untuk disesuaikan menjadi 

jumlah optimal dengan jumlah sebenarnya dari emisi komponen 

pemancar cahaya (30).   
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BAB 4. PENELUSURAN DENGAN IPC 

(INTERNATIONAL PATENT 

CLASSIFICATION) 
 

1. Memanfaatkan classification paten mirip 

Dalam upaya menajamkan penelusuran, sehingga diperoleh 

paten yang terkait dengan kebutuhan, sedangkan paten paten lain 

tidak ditampilkan, maka ditambahkan satu filter yaitu IPC 

(INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION).  

 

 

 

Geserkan kursor pada klasifikasi A01G9/26 Electric devices, maka akan 

muncul dropdown list penjelasannya, klik pada dropp downnya. List disampingnya akan 
muncul penjelasan.  

 
A - HUMAN NECESSITIES 
A01 - AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING 
A01G - HORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, 

VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING 
A01G9/00 - Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or 

the like 
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A01G9/24 - Devices or systems for heating, ventilating, regulating temperature, illuminating, or 
watering, in greenhouses, forcing-frames, or the like 

 

A - KEBUTUHAN MANUSIA 

A01 - PERTANIAN; KEHUTANAN; PETERNAKAN; BERBURU; 

PENANGKAPAN; PENANGKAPAN IKAN 

A01G - HORTIKULTUR; BUDIDAYA SAYURAN, BUNGA, BERAS, 

BUAH, VINES, KUMPUL ATAU RUMPUT LAUT; KEHUTANAN; 

PENGAIRAN 

A01G9 / 00 - Budidaya dalam wadah, kerangka paksa atau rumah 

kaca; Tepi untuk tempat tidur, halaman atau sejenisnya 

A01G9 / 24 - Perangkat atau sistem untuk pemanas, ventilasi, 

pengaturan suhu, penerangan, atau penyiraman, di rumah kaca, 

rangka penahan, atau sejenisnya 

Paten dikelompokkan dalam kelas kelas. Pada saat menelussur 

paten menggunakan Class ini sangat membantu. Guna 

menyingingkirkan class yang tidak diperlukan, sehingga penelusursan 

bisa lebih focus.  

 

Sekarang dicobakan klasifikasi tersebut  pada penelusuran 

google patents.  
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Google mengenali A01G9 / 24, sebagai classification, oleh sebab 

itu memberi saran pngetikan  dengan pemisah (;).  

Semula  Controlling Device For A Greenhouse A01G9/26,  

Menjadi  Controlling Device For A Greenhouse; A01G9/26 

Pencarian tanpa classification, menemukan 132.828  paten 

Pencarian menggunakan  classification, menemukan hanya 1,306 

paten 

Google menyingkirkan yang diluar klasifikasi sehingga, hanya 

pada klasifikasi tersebut. Sehinggga penelusuran dapat lebih focus dan 

segera mendapat hasil yang dicari.  
 

 

Cara mudah melanjutkan pencarian dengan Klasifikasim adalah.: Jika sudah 

menemukan 1 paten yang cocok, atau sesuai, atau dekat, klik pada klasifikasi/ 

classification.  

Maka google akan melakukan pencarian ulang dengan menambahkan 

klasifikasi pada kata kunci.   
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2. Penjelasan tentang international paten 

classificaation 

 

Klasifikasi paten internasional merupakan hasil perjanjian, dan 

diikuti negara negara di dunia, sehingga semua menggunakan 

pemaknaan yang sama.. Untuk mengakses dapat ditelusur melalui 

google, dengan kata kunci “IPC Internatioanl patens classification” .  
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Kode A sampai H merupakan kelas utamanya, jika tanda (+) diklik 

maka akan muncul rinciannya.  

Demikian pula kode selain A, juga terdapat rinciannya. Pada 

rincian tersebut juga terdapat rincian lagi dan juga penjelasan apa 

isinya. .  

Terdapat amat banyak rincian. Bisa dicoba menu di bagian atas.  
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BAB 5. LOG BOOK PENELSURAN PATEN 

BIDANG PERTANIAN 
 

contoh 1 green house otomatis mini 

satu contoh tentang greenhouse, dan hydroponic dan teknologi 

penyangganya.  Hendak dikembangkan suatu teknologi pemacu 

pertumbuhan menggunakan gabungan berbagai cara: LED, Microba 

penyubur, Sistem irigasi, yang dikontrol menggunakan suateu 

processor. Teknologi ini telah dikirimkan di pameran internasional, 

dan mendapatkan medali emas. Karya ini kemudian menjadi pijakan 

untuk pengembangan selanjutnya melalui penelitian, PKM dan 

lainnya.  

 

 
 

Penelusuran paten menggunakan petunjuk sbb:  

Suatu metode dan alat budidaya tanaman yang tersusun atas : 
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1)sistem magnet, ionisasi nutrisi dan atau listrik statis tegangan 

tinggi,  

2) percepatan fotosintesis menggunakan LED cultivation, 

3) injeksi mikroba indigenus sebagai anti hama dan pupuk 

4) injeksi nutrisi dan irigasi 

5) Kontrol menggunakan micro controler, dan internet of things. 

 

Topik tersebut adalah tentang semacam greenhouse yang 

disertai dengan control berbagai parameter. Dari informasi tersebut 

kemudian disusun kata kunci:  Controlling device for a greenhouse 

 

LED Lamps For Agricultural Greenhouse, CN105757590A 

Penemuan ini mengungkapkan lampu LED untuk rumah kaca 

pertanian. Lampu LED disusun dalam badan rumah kaca dan 

merupakan lampu LED pertumbuhan tanaman, di mana panel surya 

dipasang miring di bagian atas sisi luar badan rumah kaca dan 

dihubungkan dengan sejumlah lampu LED pertumbuhan tanaman 

melalui pengontrol surya; setiap lampu LED pertumbuhan tanaman 

terdiri dari 7-18 manik-manik `u LED daya tinggi dan terdiri dari manik-

manik lampu merah dan manik-manik lampu biru; rasio cahaya merah 

ke cahaya biru adalah (6-10): (1-8); rasio kromatografi dari manik-

manik lampu merah ke manik-manik lampu biru dari lampu LED 

pertumbuhan tanaman adalah (4: 1) - (10: 1). Penemuan menyediakan 

lampu LED untuk rumah kaca pertanian, dan lampu LED untuk rumah 

kaca pertanian memiliki karakteristik bahwa energi listrik disediakan 

untuk rumah kaca pertanian melalui pembangkit tenaga surya.  
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Led Lighting Device For A Greenhouse Capable Of Promoting Plant 

Growth, WO2010101343A1.  

Penemuan ini berkaitan dengan penerangan yang digunakan 

dalam rumah kaca untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Lebih 

khusus lagi, diungkapkan adalah perangkat penerangan menggunakan 

LED yang memancarkan cahaya dengan panjang gelombang yang 

berguna untuk mendorong pertumbuhan tanaman. Penemuan ini 

menyediakan perangkat penerangan LED untuk rumah kaca, yang 

terdiri dari: papan sumber cahaya di mana LED biru dengan panjang 

gelombang utama 420-470 nm dan LED merah dengan panjang 

gelombang utama 640-690 nm disusun secara acak; pelat radiasi panas 

dan konsentrasi cahaya yang digabungkan dengan bagian belakang 

papan sumber cahaya dan memiliki bentuk yang mampu memusatkan 

cahaya yang dipancarkan dari papan sumber cahaya; dan modul daya 

yang dikombinasikan dengan radiasi panas dan pelat konsentrasi 

cahaya dan memasok daya ke papan sumber cahaya.. 
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BAB 6. PENELUSURAN PATEN  

“CATALYTIC CONVERTER MUFFLER”  

Merumuskan Petunjuk Penelusuran 
Langkah pertama adalah merumuskan clue: Kata penting panduannnya 

Suatu alat yang dipergunakan untuk mengurangi emisi carbon monolsisda dari 

gas buang internal combustion engine (ICE). Biasanya berbentuk saringan atau 

filter, dengan bahan bahan bersifat katalis, memudahkan reaksi antara CO2 

dengan Oksigen. Alat ini dipasang pada knalpot kendaran. Sekalipun begitu alat 

ini bisa saja untuk mesin stationer, khususnya mesin mesin pabrik berukuran 

besar.  

Kata kunci yang dipergunakan dapat berubah menyesuaikan temuan 

atau gagasan pada saat penelusuran.   

Penelusuran menggunakan kata kunci : catalytic converter muffler to 

reduce carbon monoxide on automobile. 135,829 results 

 

Penelusuran menggunakan kata kunci : Honey comb catalytic converter 

muffler to reduce carbon monoxide on automobile.  

 

Showing results for google advanced patent search.  
Search instead for google advanced patens search 

Search Results 

Google Patents Advanced Search 

https://patents.google.com › advanced 
Search and read the full text of patents from around the 
world with Google Patents, and find prior art in our index 
of non-patent literature. 

 

Google Patents https://patents.google.com 
Search and read the full text of patents from around the 
world with Google Patents, and find prior art in our index 
of non-patent literature. 
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Selanjutnya tinggal dipilih https://patents.google.com › 
advanced.  

 

Pada filed Advanced search tinggal diisi kata kunci, yang 

diperlukan.  
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Hasil pencarian, diperoleh kira kira 135,828 hasil dokumen 

paten. Terdapat fasilitas menu pengurutan hasil penelusuran. Bisa dari 

paten terlama ke baru atau sebaliknya. Bisa dikelompokkan dalam 

family atau tidak, bisa disajikan dalam 10, 25, 50, 100 perhalaman.  

 

Jika menggunakan kata kunci yang baik , maka ditemukan urutan 

sesuai konteksnya, sehingga memudahkan kita mendapatkan yang 

paling sesuai dengan kebutuhan.  

 

Catalytic converter.  

US JP US5108716A Kimiyoshi Nishizawa Nissan Motor 
Company, Inc. 

Priority 1987-06-30 • Filed 1990-11-27 • Granted 1992-04-
28 • Published 1992-04-28 

A catalytic converter for purification of exhaust gas 
discharged from an automotive internal combustion engine. The 
catalytic converter is comprised of first and second three-way 
catalysts disposed in a casing. The first catalyst is located 
upstream of the second catalyst relative to the stream of … 

Catalytic converter cover.  

US CN JP US20070081927A1 Woon-Suck Baek Woon-
Suck Baek 

Priority 2005-10-07 • Filed 2005-12-12 • Published 2007-
04-12 
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The invention provides a catalytic converter cover which 
consists of an upper cover and a lower cover surrounding a 
catalytic converter. Each of the upper cover and the lower cover 
has an arc-shaped cross-section that extends a predetermined 
length in a flow direction of exhaust gas passing … 

 

Dipilh saja yang mearik, sesuai kebutuhan kita. 

Dalam contoh ini diambil  judul sbb:  

Klik Kanan dan open in new tab:  

 

Catalytic converter 

US JP US5108716A Kimiyoshi Nishizawa Nissan Motor 
Company, Inc. 
Priority 1987-06-30 • Filed 1990-11-27 • Granted 1992-04-28 • 
Published 1992-04-28 

A catalytic converter for purification of exhaust gas 
discharged from an automotive internal combustion engine. The 
catalytic converter is comprised of first and second three-way 
catalysts disposed in a casing. The first catalyst is located 
upstream of the second catalyst relative to the stream of … 

 

Dokumen ini kita buka :  
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Copi kan Judul (asli dalam bahas Inggris) , inventor, tahun, nomor 

paten , classification.  

Abstrak dalam Bahasa Indonesia.  

 

 
Sedangkan untuk gambarnya diambilkan dari dokumen yang di 

donload:  

Hasilnya kita susun sbb:   



30 

30 

 

1. Catalytic converter, Kimiyoshi Nishizawa, 1987 , US5108716, 

Classifications:  B01D53/945  

 

SEBUAH katalis konverteruntuk pemurnian gas buang yang 

dikeluarkan dari mesin pembakaran internal otomotif. Itukatalis 

konverterterdiri dari katalis tiga arah pertama dan kedua yang dibuang 

dalam selubung. Katalis pertama terletak di hulu relatif katalis 

keduauntuk aliran gas buang di katalis konverter. Setiap katalis 

dibentuk di dalamnya dengan banyak saluran gas buang yang dilewati 

oleh gas buang. Setiap katalis mencakup substrat keramik monolitik 

jenis sarang lebah yang memiliki banyak sel yang masing-masing 

ditentukan oleh dinding dalam substrat. Setidaknya sebagian dari 

setiap sel berfungsi sebagai saluran gas buang. Lapisan pencuci 

terbentuk di permukaan dinding di substrat dan mengandung 

serium.Katalislogam mulia dibawa oleh lapisan pencuci. Jumlahkatalis 

logam mulia, per unit volume katalis, yang dibawa oleh pelapis pencuci 

dalam katalis pertama lebih banyak dari pada katalis kedua, dengan 

demikian meningkatkan karakteristik pemacu aktivasi katalis pertama 

pada suhu rendah. 
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Penelusuran Lebih Lanjut dengan  

“Patent Citations”  

Pada bagian bawah dari web dokumen paten yang dibuka, pada 

bagian bawah terdapat :Patent Citation”. Artinya dokumen paten ini 

menyebut atau mnerujuk pada paten paten dalam daftar tersebut. 

Informasi ini membantu pemetaan teknologi, yang sedang ditelusuri.  

 

 
 Jika klik pada nomor paten, maka paten tersebut akan dibuka.  

 

Selanjutnya dipilih dan dibuat resumenya lagii. Sebagai contoh 

adalah sbb:  

 

Catalytic converter for removing noxious components from a 

gaseous stream, Charles R. Morgan, Jr., Paul W. Snyder, Jr.,  1974, 

US4072471A.  

SEBUAH katalis konverter untuk digunakan dalam aliran gas 

terdiri dari segmen silinder dari keramik monolitik yang diresapi 

dengan bahan aktif katalitik, seperti hidrokarbon 

dan karbon monoksida katalis konversi, secara aksial berjarak terpisah 

lebih besar dari 1/4 inci di dalam wadah logam silinder, wadah 

tersebut memiliki saluran masuk gas ke hulu dari segmen terpisah 

yang diberi jarak tersebut dan saluran keluar gas di bagian hilirnya dan 

sejumlah sirip menonjol terpisah yang ditempatkan 

terpisah. untuk lingkar luarnya. 
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Bidang Penemuan 

Penemuan ini diarahkan untuk Sebuah katalis konverteruntuk 

menghilangkan komponen berbahaya dari aliran gas. Lebih khusus 

lagi, itu diarahkanuntuk Sebuah katalis konverter untuk digunakan 

dalam aliran gas, misalnya limbah buangan mesin pembakaran dalam, 

yang terdiri dari segmen silinder dari keramik monolitik yang terdiri 

dari, dengan cara contoh tidak terbatas, alumina, mullite, kordierit 

atau kombinasinya satu sama lain yang diresapi dengan bahan aktif 

katalitik, seperti itu sebagai, misalnya, hidrokarbon 

dan karbon monoksidakatalis oksidasi, dipisahkan secara aksial lebih 

besar dari 1/4 inci dengan wadah logam silinder, wadah tersebut 

memiliki saluran masuk gas ke hulu dari segmen terpisah yang diberi 

jarak tersebut dan saluran keluar gas di hilir darinya. Selanjutnya, 

wadah logam tersebut dilengkapi dengan sejumlah, misalnya 

duauntuk sekitar 50 atau lebih, dan lebih disukai lagi dari sekitar 

6 untuk sekitar 16, dari sirip logam menonjol terpisah berjarak 

terpisah untuk lingkar luarnya dan di atas area wadah logam yang 

terbuka untuk wajah segmen tersebut. 

Klaim (7) 

1. Dalam a katalis konverter untuk digunakan dalam aliran gas 

yang terdiri dari segmen silinder dari keramik monolitik yang diresapi 

dengan satu atau lebih bahan aktif katalitik, segmen keramik tersebut 

terkandung dalam wadah logam silinder yang memiliki saluran masuk 

gas ke hulu dari segmen tersebut dan saluran keluar gas di hilir darinya 

dan sejumlah dari sirip logam menonjol terpisah berjarak 

terpisah untuk keliling luarnya, perbaikan yang terdiri dari segmen-

segmen tersebut untuk keramik monlitik secara aksial berjarak sekitar 

dua inci di dalam wadah logam tersebut. 
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BAB 7. PENELUSURAN PATEN “ELEKTRO - 

INFORMATIKA”  
 

Showing results for google advanced patent search.  
Search instead for google advanced patens search 

Search Results 
Google Patents Advanced Search 

https://patents.google.com › advanced 
Search and read the full text of patents from around the world with 
Google Patents, and find prior art in our index of non-patent 
literature. 

 

Google Patents https://patents.google.com 
Search and read the full text of patents from around the world with 
Google Patents, and find prior art in our index of non-patent 
literature. 

 
Selanjutnya tinggal dipilih https://patents.google.com › 

advanced.  
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Pada filed Advanced search tinggal diisi kata kunci, yang 

diperlukan.  

camera integrated glasses for deaf people 

 

 
 

Terdapat 5526 patens document 

 

Speech to Text Prosthetic Hearing Aid, Frank Xavier Didik, 

2015, US20170186431A1,  G06K9/00335  
Penemuan alat bantu dengar palsu yang dirancang untuk membantu 

dan memperkaya kehidupan orang-orangyang mengalami gangguan 

pendengaran atau telah mengalami kehilangan pendengaran total 

dengan membiarkan mereka mendengar atau memahami apa yang 

diucapkan kepada mereka. Penemuan ini terdiri dari rakitan bingkai 

yang memiliki pelipis kiri dan kanan dan bagian depan, rakitan lensa 

yang diamankan ke rakitan ketenaran, satu set mikrofon yang 

terpasang pada rakitan bingkai, yang mampu mendeteksi suara dari 

kata yang diucapkan, sebuah televisi.kamera sistem yang terpasang 

pada rakitan bingkai, yang mampu melacak gerakan bibir, layar 

tampilan semi transparan dan mikroprosesor CPU dan pengkodean 
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perangkat lunak elektronik yang sesuai untuk mengubah audio serta 

gerakan bibir dari kata yang diucapkan menjadi teks dan juga ubah 

frekuensi kata yang diucapkan. 

 

 
 

 G06K9 / 00335 Mengenali gerakan atau perilaku, misalnya 

pengenalan gerak tubuh, ekspresi wajah dinamis; Membaca 
bibir.  
G - PHYSICS 
G06 - COMPUTING; CALCULATING; COUNTING 
G06K - RECOGNITION OF DATA; PRESENTATION OF DATA; 
RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS 
G06K9/00 - Methods or arrangements for reading or 
recognising printed or written characters or for recognising 
patterns, e.g. fingerprints 
Narrower 
G06K9/00342 - Recognition of whole body movements, e.g. for 
sport training 
G06K9/00355 - Recognition of hand or arm movements, e.g. 
recognition of deaf sign language 
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G - FISIKA G06 - MENGHITUNG; MENGHITUNG; PERHITUNGAN  

G06K - PENGAKUAN DATA; PRESENTASI DATA; RECORD CARRIERS; 

MENANGANI PEMBAWA REKAM  

G06K9 / 00 - Metode atau pengaturan untuk membaca atau mengenali 

karakter yang dicetak atau ditulis atau untuk mengenali pola, mis. sidik 

jari Lebih sempit  

G06K9 / 00342 - Pengenalan gerakan seluruh tubuh, mis. untuk 

pelatihan olahraga  

G06K9 / 00355 - Pengenalan gerakan tangan atau lengan, mis. 

pengenalan bahasa isyarat tuli  

 

Klik saja pada classification:  
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VISION MADE AUDIBLE VISI DIBUAT TERDENGAR 

 

 
 

Bagi mereka yang tunanetra, OrCamMyEye 2 bisa menjadi 
pengubah permainan. Digambarkan sebagai "kacamata bicara," 
perangkat kecerdasan buatan menempel pada bingkai kacamata 
apa pun dan dapat mengidentifikasi wajah dan mata uang atau 
membaca teks dan informasi dari kode batang dengan 
lantang. Memasukkan semua kekuatan ini ke dalam perangkat 
sekecil itu seperti "meletakkan gajah ke dalam lemari kecil", kata 
Amnon Shashua, penemu teknologi. OrCam MyEye 2 juga dapat 
bermanfaat bagi mereka yang mengalami kesulitan membaca 
seperti disleksia. Versi yang lebih baru, yang dijadwalkan keluar 
tahun depan, akan memungkinkan pengguna untuk 
mendapatkan yang lebih spesifik, seperti memberi tahu mesin 
untuk hanya membaca berita utama surat kabar, atau hanya 
bagian makanan pembuka dari sebuah menu. Perangkat ini 
tersedia di 48 negara dan bahkan telah digunakan dalam 
pemilihan Israel untuk membantu warga yang buta dan 
tunanetra memberikan suara mereka. —Sanya Mansoor.  
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BAB 8 UNDUH MAKALAH RISET DAN 

ARTIKEL ILMIAH SECARA GRATIS 
 

 
 

https://e-resources.perpusnas.go.id/.  

 

 

DOWNLOAD JURNAL 
Paten merupakan sumber pustaka luar biasa dengan penyedia 

layanan yang gratis. Persoalan berikutnya mahasiswa adalah ketika 

mencari bahan pustaka berupa jurnal dan untuk kajian teoritik. 

Terdapat banyak portal internet yang menyediakan layanan 

sehingga suatu jurnal atau buku dapat di-download secara gratis. 
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Seperti layanan jurnal dan buku gratis yang disediakan DIKTI. Namun 

begitu terdapat pula situs situs penyedia layanan mirror gratis.  

Penelusuran yang dilakukan terhadap penyedia layanan gratis 

ditemukan sangat banyak. Website yang membahas berbagai layanan 

donload gratis juga sangat banyak. Tinggal buka diinternet.  

Diantara Contohnya adalah:   

https://sci-hub.41610.org/ 

https://sci-hub-links.com/  

 

Berikut adalah Hasil translate dari situs tersebut.  

https://sci-hub-links.com/  

Apa itu SciHub? 
Sci.Hub adalah situs untuk mengunduh makalah referensi dan 

artikel jurnal secara gratis. Cukup tempel DOI artikel jurnal yang Anda 

inginkan, dan ScienceHub akan mengambil PDF untuk Anda secara 

gratis. 

Situs ini menyediakan akses gratis ke artikel jurnal dan jurnal 

akademik. Jika tujuan Anda adalah untuk mengakses pengetahuan, 

mirror sci-hub ini cocok untuk Anda. 

 

Apa Library Genesis? 
Library Genesis adalah apa yang disebut "perpustakaan 

bayangan", dengan lebih dari lima juta buku dan makalah. Anda dapat 

menemukan link Library Genesis di halaman ini. 

 

Bagaimana cara mengakses SciHub? 

Semua tautan di atas harus berfungsi untuk mengakses schihub. 

Dalam kasus terburuk Anda juga dapat menggunakan Library Genesis 

( http://gen.lib.rus.ec ) untuk mengakses makalah. 

 

Apakah tautan ini mutakhir? 

Ya, kami memeriksa tautan Sci Hub terbaru secara otomatis 

setiap menit sehingga tautan ini pasti akan berfungsi. 
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Apakah Sci Hub diblokir di Prancis? 

Sayangnya ya. Tetapi ada dua cara untuk mengatasinya: 

1. Gunakan Google DNS sebagai server DNS Anda. 

Lihat pengaturan di sini: Cara mengatur Google Public DNS 

2. Tor. Unduh di sini . Buka Tor Browser dan buka salah satu 

tautan scihub di atas atau tautan Sci-Hub khusus Tor ini: 

https://scihub22266oqcxt.onion.  

 

Apakah Sci Hub sedang down? 

Saat ini, sci hub tampaknya aktif dan berjalan . Jika Anda tidak 

dapat mengakses hub sains, coba beberapa tautan alternatif di atas, 

seperti whereisscihub. 

 

Tautan dan mirror sci hub alternatif lain yang mungkin berfungsi 

untuk mengakses sci-hub: 

https://sci-hub.tw/ 

https://sci-hub.se/ 

https://sci-hub.pl/ 

http://sci-hub.se 

http://sci-hub.tw 

http://sci-hub.shop 

http://sci-hub.ooo 

http://sci-hub.ga 

http : //sci-hub.nz 

http://sci-hub.is 

http://sci-hub.la 
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BAB 9.  ALAT BANTU SITASI “MENDELEY”  
 

Pengenalan mendeley 

Mendeley merupakan sebuah program aplikasi akademis gratis 

yang digunakan untuk mengelola dan berbagi jurnali penelitian, data 

penelitian, pengaturan referensi, bahkan dapat digunakan untuk 

bekerja sama kepada sesama peneliti secara online. 

 

 “Citation” merupakan elemen penting dalam sebuah penulisan 

karya ilmiah. Seringkali penulis pemula, pelajar, mahasiswa dan 

masyarakat akademik pada umumnya, terjebak dalam tindakan 

plagiasi yang tidak disengaja karena kurang hati-hati dalam membuat 

sebuah sitiran. Oleh karenanya, keberadaan sebuah perangkat lunak 

yang berfungsi sebagai “citation & reference manager” adalah sebuah 

kebutuhan. Dengan perangkat lunak dimaksud, setiap penulis dapat 

mengidentifikasi kualitas dan keaslian (baca melacak) setiap referensi 

yang digunakan. Di samping itu dengan “citation & reference 

manager”, penulis dapat mengolah dokumen referensi yang dimiliki, 

membuat pengelompokan berdasarkan topik/kategori tertentu, 

sekaligus me-retrieve metadata yang terdapat di dalam dokumen. 

Saat ini banyak sekali bermunculan perangkat lunak “citation & 

reference manager” yang menawarkan berbagai fitur yang 

memudahkan penulis maupun dosen pembimbing untuk melacak 

keaslian referensi yang digunakan oleh mahasiswanya. Salah satu 

perangkat lunak “citation dan reference manager” yang belakangan ini 

mencuri perhatian banyak pihak adalah Mendeley. 

Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang kelahirannya 

diilhami oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan “citation & 

reference manager” ke dalam sebuah jejaring sosial. Dengan jejaring 

semacam ini, peneliti di berbagai belahan dunia dapat berkolaborasi 

dan melakukan sharing data penelitian. 

Perangkat lunak Mendeley saat ini tersedia dalam 2 (dua) versi, 

Desktop Edition dan Institutional Edition. Mendeley Desktop Edition 
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(selanjutnya dalam panduan ini akan disebut Mendeley saja) adalah 

perangkat lunak “citation & reference manager” yang bisa didapatkan 

secara gratis (tidak berbayar) dan sangat kompatibel dengan program 

pengolah kata MS Word (2003,2007,2010), Mac Word (2008, 2011), 

Open Office/Libre Office (3.2), dan Bib Tex. 

 

Beberapa fitur yang menjadi andalan Mendeley antara lain: 

 Dapat berjalan pada MS Windows, Mac, ataupun Linux. 

 Menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis. 

 Backup dan sinkronisasi data dari beberapa komputer dengan akun 

online. 

 Smart filtering dan tagging. 

 PDF viewer dengan kemampuan anotasi dan highlighting. 

 Impor dokumen dan makalah penelitian dari situs-situs eksternal 

(misalnya PubMed, Google Scholar, arXiv, dll). 

 Integrasi dengan berbagai perangkat lunak pengolah kata seperti MS 

Word, Open Office, dan Libre Office. 

 Fitur jejaring sosial. 

 iPhone dan iPad app. 

 Free web storage sebesar 2 GB yang dapat dimanfaatkan sebagai 

online backup. 

Disamping itu, pengaturan dan manajemen file hasil download 

sangat mudah dilakukan dengan “drag and drop”, sehingga terasa 

sangat user friendly. Namun demikian bukan berarti Mendeley tidak 

memiliki kelemahan. Mendeley akan mengunggah semua file yang ada 

di hard disk lokal ke web site Mendeley, sehingga apabila file-file ini 

kita dapatkan dari jurnal berbayar seperti ScienceDirect, ProQuest, 

ClinicalKey tentunya akan sedikit bermasalah khususnya dengan hak 

akses terhadap file-file tersebut.. 

(http://lib.ugm.ac.id/ind/?page_id=336).  
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INSTALASI MENDELEY 

Proses instalasi Mendeley sangatlah mudah. Langkah-langkah berikut ini 

memperlihatkan proses instalasi perangkat lunak Mendeley ke dalam komputer. 

Membuat Akun Mendeley 

a. Jalankan web browser yang Anda gunakan, dan akses laman web 

https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JEMMME/index. Didalamnya terdapat 

link untuk menuju Mendeley.  

b. Klik “sign up & download” untuk memulai proses membuat  akun 

Mendeley sekaligus mengunduh perangkat lunaknya. Akun Mendeley juga dapat 

dibuat menggunakan akun facebook yang Anda miliki. 

c. Ketikkan nama depan, nama belakang, dan juga alamat email Anda. 

Kemudian klik “create free account”. 

Maka Mendeley Desktop telah terinstal  

Langkah selanjutnya adalah dari Mendeley desktop, mengistal  

 

MS WORD Plug in. Hal ini dilakukan agar words terkoneksi 

dengan Mendeley, sedemikian rupa sehingga Menu Mendeley hadir di 

dalam Menu Ms Words.  
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petunjuk pemakaian Mendeley 

Petunjuk pemakaian Mendeley ada banyak bertebaran di 

internet, dapat dipelajari langsung. Cukup mudah. Beberapa 

dicontohkan di sini:  
1. https://dilinesite.wordpress.com/2018/04/29/tutorial-menggunakan-

mendeley-bagi-pemula/.  

2. https://kumparan.com/berita-hari-ini/cara-menggunakan-mendeley-

mahasiswa-wajib-tahu-1urshTzywQR.  

 

Menambahkan File ke Data Mendeley 

File pdf dari buku dan jurnal sudah didonload ditempatkan dalam satu 

folder. File juranal internasional bereputasi, lebih disuka, karena lebih mudah 

diadopsi ileh Mendeley. Sementara file file local tidak berkualitas kurang bisa 

diapadtasi oleh mendely, sehingga merepotkan.  

 

   

File  Add folder  arahkan pada folder dimana file sudah dikumpulkan  

Maka navigator , recently added akan muncul jurnal jurnal yang diekstrak.  
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Mendeley membuat table ekstraksi : Author, Title, Year, Published in, dll. 

Data ekstrasksi inilah yang akan digunakan untuk insert citation 

 

INSERT CITATION 

Pada naskah word, cursor ditempatkan pada posisi meletakkan sitasi.  
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Menu refrences Insert Citation   
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Dipilih artikel yang hendak disitasi, dalam contoh ini  

Maka Clink: Sitasi lansung muncul. Karena disetting dengan style Harvard, maka 

sitasinya berujud nama, tahun. Karena yang diinsertkan 4 artikel, maka dalam 

ditasi ini pun muncul 4 sitasi.  

 

 

Mengubah Style Citation: Pada Style klik drop down list nya.  

 

 

 

Dan hasilnya :  
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Jika ingin membuat Daftar Pustaka, maka tinggal lakukan insert Bibliography:  
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Jika disisipkan sitasi baru, maka Mendeley akan menyesuaikan penomoran dan 

menulisan DAFTAR PUSTAKA. Jumlah pustaka pun akan berubah.  

 

 

 

MEMASUKKAN PATEN KE DATA MENDELEY 

Normalnya persiapan menggunakan sitasi ini adalah 

menambahkan forlder atau file pdf pustaka ke dalam Mendeley. 

Mendeley akan mengekstraknya sehingga memiliki table data berupa 

judul, penulis/ pengarang/ pencipta/ inventor, tahun, jurnal atau 

penerbit atau penyedia informasi, dan lain lain. Namun begitu 

seringkali terjadi, pemasukan data dokumen paten ke dalam 

sistemnya Mendeley terkendala. Kendala yang muncul adalah, nama, 
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judul, tahun terdeteksi berbeda. Oleh sebab itu diperlukan untuk entry 

atau edit manual.  

Edit manual mendeley dimulai dengan membuka Mendeley 

desktop 
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Disamping membuka Mendeley bukalah juga situs patennya atu 

dokumen patennya. Lakukan copy & paste pada field yang sesuai. 

Sertakan pula file pdf nya.  

 

 
 

Selanjutnya tinggal melakukan sitasi.  

Dan membuat daftar pustaka menggunakan Insert Library.  
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BAB 10. DRAFTING PATEN  

“TEKNIK MESIN”  
 

CATATAN 

UNTUK KEPERLUAN PRESENTASI MASKA FORMAT DESKRIPSI 

PATEN DI NASKAH INI DISESUAIKAN. SEHINGGA TIDAK 

SEBAGAIMANA SEHARUSNYA FORMAT DESKRIPSI PATEN.  

TEMPLATE PENULISAN DESKRIPSI PATEN DISAJIKAN SETELAH 

BAB INI  
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Deksripsi 

ALAT PEMBAKAR BAHAN BAKAR CAIR DALAM TABUNG MESO UNTUK 

PEMBANGKIT LISTRIK SKALA MESO/MIKRO 

 

Bidang Teknik Invensi  5 

Invensi ini berkaitan dengan alat berupa tabung 

berdiameter dalam maksimal 3,5 milimeter digunakan untuk 

membakar bahan bakar cair, dimana nyala terjadi di dalam 

tabung tersebut.  

Invensi ini merupakan komponen utama dari pembangkit 10 
listrik sekala mikro. Pembangkit listrik skala mikro atau 

sering disebut sebagai micro power electrik generator, 

adalah pembangkit listrik ukuran kecil, berfungsi sebagai 

pengganti baterai yang mensuplai listrik satu alat 

elektronik.  15 
 

Paragrap ini sengaja ditandai dicoret. Menunjukkan 

paragraph ini tidak perlu dipakai. Narasi dan 

redaksinya mengulang pada latar belakang dan 

menjelaskan sesuatu yang sudah jelas dan tidak 20 
diperlukan.  

 

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam 

suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di 

bidang teknologi berupa produk atau proses, atau 25 
penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. (ps 

1, ayat 1, UU No. 13 tahun 2016, tentang 

Paten)  

 

Teknologi:  30 
Produk: komposisi, sediaan, mesin, alat, rumus kimia,  

Proses: metode  
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Latar Belakang Invensi  
Pembangkit daya skala mikro atau disebut dengan micro 

- power electrick generator (MPEG) merupakan pemasok daya 

yang saat ini sedang dikembangkan oleh para peneliti untuk 

menggantikan baterai konvensional. Sebagai contoh MPEG 5 
teknologi Paten pembangkit daya skala mikro berbahan bakar 

hidro karbon seperti US 8546680 B2 yaitu Energy efficient 

micro combustion system for power generation and fuel 

processing, paten nomor WO 2006017478 A yaitu Fuel flexible 

thermoelectric micro-generator. Pembangkit daya skala mikro 10 
yang digunakan untuk pengisi baterai contohnya adalah Fuel 

flexible thermoelectric generator with battery charger (EP 

1794836 B1).  

Salah satu komponen utama dari Pembangkit daya skala 

mikro adalah “pembakar skala meso” atau disebut meso scale 15 
combustor. 

Pada pembakar skala meso dimana ukurannya sangat 

kecil, maka waktu tinggal bahan bakar akan singkat, dan 

kehilangan kalor akan besar.  Hal hal tersebut menyebabkan 

sulitnya membuat nyala api stabil di dalam pembakar skala 20 
meso.  

Nyala api stabil didalam pembakar skala meso maksudnya 

adalah, nyala api yang tetap bertahan berada didalam 

pembakar skala meso, tetap pada posisinya , tidak bergerak 

ke dalam, tidak bergerak keluar, dan tidak padam. Kestabilan 25 
nyala dalam meso pembakar skala meso dipengaruhi oleh 

beberapa parameter, antara lain yaitu, kecepatan masuk 

reaktan dan konduktivitas termal material ruang bakar.  

Berdasarkan hal itu maka berkembang penelitian 

pembakar skala meso, ataupun pembakar skala mikro, dengan 30 
fokus  mendapatkan bentuk, disain, bahan, ukuran, rentang 

operasi pemasukan udara –bahan bakar sedmikian rupa untuk 

menekan kehilangan kalor, dan memperlama waktu tinggal 

reaktan dalam pembakar skala meso.  

Suatu pembakar skala meso untuk bahan bakar gas 35 
terbuat dari tabung kuarsa berdiameter dalam 3,5 mm dengan 

sisipan jaring kawat di dalamnya. Api stabil dapat terjadi 

di dekat atau menempel pada jaring kawat kasa tahan karat 

ini(Yuliati, Seo and Mikami, 2012; Munir et al., 2017). 

Pembakar skala meso tersebut tidak dapat digunakan untuk 40 
membakar bahan bakar cair. Agar suatu pembakar skala meso 

dapat digunakan untuk membakar bahan bakar cair, maka harus 

ada penambahan peralatan atau didisain ulang, atau didisain 

khusus. Disain pembakar skala meso untuk bahan bakar cair, 

tidaklah sama dengan pembakar skala meso untuk bahan bakar 45 
gas. Pembakar skala meso untuk bahan bakar gas, harus 

mempertimbangkan faktor tambahan yaitu penguapan bahan 

bakar dan pencampuran bahan bakar –udara dalam waktu yang 

lebih singkat.  

Invensi yang diusulkan ini adalah alat pembakar bahan 50 
bakar cair berskala meso, dengan ruang bakar berupa tabung 
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dimana alat ini nantinya akan menjadi komponen utama 

pembangkit listrik skala meso.  

Paten US 7557293 B2 Thermophotovoltaic power supplyme 

rupakan paten generator mikro yang didalamnya memiliki 

komponen Pembakar berskala meso atau mikro. Pembakar skala 5 
meso/mikro pada paten US 7557293 B2 tersebut, menggunakan 

tabung logam berkonduktivitas tinggi. Invensi US 7557293 B2 

tersebut berbeda dengan invensi yang diusulkan ini yang 

menggunakan kombinasi logam dan gelas. Bagian memliki 

saluran bahan bakar di dindingnya.  10 
Paten US 20060027258 A1 begitu juga US 20060027258 A1, 

dimana ruang bakar berbentuk pilin membesar. Secara 

keseluruhan berbeda dengan invensi yang diusulkan ini.  

Invensi ini adalah alat pembakar bahan bakar cair 

dalam tabung meso untuk pembangkit listrik skala meso/mikro. 15 
Invensi ini adalah alat berupa tabung berdiameter dalam 

maksimal 3,5 milimeter digunakan untuk membakar bahan bakar 

cair, dimana nyala terjadi di dalam tabung tersebut. Invensi 

yang diusulkan ini memiliki ruas berbahan baja tahan karat, 

yang pada dindingnya terdapat ruang atau saluran yang 20 
berfungsi untuk pencampur udara- bahan bakar, sekaligus 

penguapan bahan bakar.  

 

Uraian Singkat Invensi .   
Invensi ini adalah pembakar skala meso yang tersusun 25 

atas bagian bagian utama pipa pemasukan udara (1), pipa 

pemasukan bahan bakar (8), ruas penguapan (2),ruas pemisah 

(4) pemegang nyala (5), ruas pengeluaran gas pembakaran (3). 

Kesemuanya terbuat dari bahan baja tahan karat kecuali ruas 

pengeluaran gas pembakaran (3) yang terbuat dari gelas 30 
kuarsa. Ruas penguapan (2) berupa silinder dimana bagian 

dalam silinder merupakan saluran utama menuju ruang 

pembakaran, sedangkan pada dinding silinder terdapat ruang 

penguapan, (9).  

Udara dan bahan bakar cair yang dimasukkan ruang 35 
penguapan (9) akan menerima kalor dari dinding sehingga 

menguap, kemudian melewati lubang lubang halus (10) memasuki 

saluran utama (12), melewati ruas pemisah (4), melewati 

pemegang nyala(5), kemudian memasuki daerah nyala (15) dan 

terbakar.  40 
Ruas pemisah (4) berfungsi memisahkan antara ruas 

penguapan (2) dengan pemegang nyala (5), agar tidak terjadi 

pendinginan nyala oleh bahan bakar. Tanpa ruas pemisah (2) 

maka nyala tidak dapat terjadi.  

 45 
Uraian Singkat Gambar  

Untuk memperjelas invensi, dilampirkan gambar-gambar 

sebagai berikut, dimana: 

Gambar 1 adalah gambar susunan Pembakar skala meso.  

Gambar 2 adalah tampak potongan Pembakar skala meso. 50 
Gambar 3 adalah susunan invensi pembanding Pembakar skala 

meso.  
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Gambar 4, adalah tampak potongan Pembakar skala meso invensi 

pembanding. 

Gambar 5, adalah kurva kestabilan nyala invensi pembanding. 

Gambar 6, adalah kurva kestabilan nyala.  

 5 
Uraian Lengkap Invensi  

Invensi ini adalah pembakar skala meso yang tersusun 

atas bagian bagian utama pipa pemasukan udara (1), pipa 

pemasukan bahan bakar (8), ruas penguapan (2),ruas pemisah 

(4) pemegang nyala (5), ruas pengeluaran gas pembakaran (3). 10 
Kesemuanya terbuat dari bahan baja tahan karat kecuali ruas 

pengeluaran gas pembakaran (3) yang terbuat dari gelas 

kuarsa. Ruas penguapan (2) berupa silinder dimana bagian 

dalam silinder merupakan saluran utama menuju ruang 

pembakaran, sedangkan pada dinding silinder terdapat ruang 15 
penguapan, (9).  

Di dalam ruas penguapan(2) terdapat ruangan 

penguapan(9) yang menyelimuti saluran utama (12) pembakar 

skala meso. Bahan bakar cair yang mengalir di dalam ruang 

penguapan (9), akan bercampur dengan udara, menyerap kalor 20 
dari dinding hingga menjadi uap.  

Ruas pemisah (4) berbentuk silinder terbuat dari baja 

tahan karat dengan diameter dalam 3,5 mm dan diameter luar 

5 mm. Pemegang nyala (5) dimana api akan menempel 

padanyaberbentuk lingkaran berdiameter 5, terbuat dari 25 
bahan baja tahan karat.  

Pada pembakar skala meso, nyala api terjadi menempel 

pada pemegang nyala. Kalor yang dihasilkan nyala diterima 

oleh pemegang nyala (5) dan juga ruaspemisah (4), 

dikonduksikan ke hulu yaitu, ruas penguapan (2), dimana 30 
terdapat ruang penguapan (9). Ruas penguapan (2) dan Ruang 

penguapan(9) yang menerima kalor menjadi bersuhu tinggi. 

Bahan bakar cair yang diinjeksikan ke dalam ruang penguapan 

(9) melalui saluran bahan bakar cair (8) di dinding, 

membentuk lapisan tipis bahan bakar. Semakin tipis film 35 
semakin cepat terjadi penyerapan kalor. Hal ini memperbesar 

serapan kalor oleh lapisan tipis bahan bakar. Suhu bahan 

bakar menjadi naik, kemudian terjadi penguapan. Dikarenakan 

suhu yang tinggi dan nyala masih berlangsung, maka terjadi 

uap panas lanjut. Fasa uap panas lanjut bahan bakar ini 40 
kemudian melalui lubang lubang halus (10) memasuki saluran 

utama (12) bercampur dengan udara membentuk bahan bakar 

premix. Pemegang nyala(5) yang menyerap kalor dari nyala 

secara lansung bersuhu tinggi. Bahan bakar premix yang 

melewati pemegang nyala ini terpanasi oleh pemegang nyala 45 
(5), kemudian memasuki daerah nyala (15) dan terbakar. Hal 

ini terus berlangsung secara berkelanjutan. 

Dokumen pembanding dari invensi ini adalah publikasi 

ilmiah dengan judul “The Role of Liquid Fuels Channel 

Configuration on the Combustion inside Cylindrical 50 
Mesoscale Combustor”, Achmad Fauzan Hery Soegiharto dkk, 

2017. Perbedaan utama antara pembanding dengan invensi yang 
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diusulkan ini pertama adalah bahan dimana pembanding 

menggunakan gelas kuarsa dan tembaga, sedangkan invensi ini 

menggunakan bahan gelas kuarsa dan baja tahan karat. 

Perbedaan kedua adalah pada invensi dokumen pembanding, 

pemegang nyala (15) menempel langsung pada ruas nyala (2), 5 
sedangkan pada invensi yang diusulkan ini pemegang nyala 

(15) dipisahkan oleh ruas pemisah (4).  

Pengujian terhadap invensi yang diusulkan  ini, 

dilakukan dengan menggunakan bahan bakar cair heksana. 

Heksana berhasil dinyalakan menggunakan pembakar skala meso 10 
ini.  

Gambar 5 adalah grafik kestabilan nyala invensi 

pembanding. Sumbu horizontal adalah rasio ekivalen yang 

merupakan perbandingan antara A/F aktual dengan A/F 

teoritik. A/F aktual adalah perbandingan udara dengan bahan 15 
bakar cair, (dalam percobaan tersebut heksana) yang diukur 

pada saaat percobaan. A/F teoritik adalah perbandingan udara 

dengan bahan bakar yang dihitung berdasarkan persamaan 

reaksi kimia. Pada grafik tersebut tampak adanya dua kurva. 

Kurva pertama 16 adalah batas stabilitas nyala minimal, 20 
sedang kuva kedua 17 adalah batas maksimal. Daerah diantara 

kedua kurva adalah daerah dimana terjadi nyala stabil. Nyala 

terjadi pada rentang rasio ekivalen   0,7-1,5 dan laju 

aliran reaktan U 19-34 Cm/detik. 

Gambar 6 adalah grafik kestabilan nyala invensi ini. 25 
Diamana nyala terjadi pada rentang rasio ekivalen 0,91 

hingga 1,2 dan kecepatan aliran 18 cm/detik hingga 30 

cm/detik.  
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Klaim: 
1. Suatu alat pembakar bahan bakar cair dalam tabung mikro  

ukuran 3.5 mili meter atau lebih kecil untuk pembangkit 

listrik skala meso yang terdiri dari: 

- pipa pemasukan udara (1); 5 
- pipa pemasukan bahan bakar (86); 

- ruas penguapan (2); 

- pemegang nyala (5); 

- ruas pengeluaran gas pembakaran (3); 

yang dicirikan oleh adanya ruas pemisah (4) antara ruas 10 
penguapan dengan pemegang nyala (5). 

2. Suatu alat pembakar bahan bakar cair sesuai klaim 1, 
dimana  pipa pemasukan udara (1);  pipa pemasukan bahan 

bakar (8); ruas penguapan (2); pemegang nyala (5); ruas 

pemisah (4) terbuat dari baja tahan karat. 15 
3. Suatu alat pembakar bahan bakar cair sesuai klaim 1, 

dimana ruas pengeluaran gas pembakaran (3), terbuat dari 

gelas kuarsa. 

4. Suatu alat pembakar bahan bakar cair sesuai klaim 1, 
dimana diameter-dalam dari ruas penguapan (2), ruas 20 
pengeluaran gas pembakaran (3), dan ruas pemisah (4) 

adalah 3.5 mili meter atau lebih kecil. 

5. Suatu alat pembakar bahan bakar cair sesuai klaim 1, 
dimana ruas penguapan  (2) memiliki celah pada 

dindingnya dengan ketebalan antara  0.5 milimeter hingga 25 
1 mili meter. 
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ABSTRAK 
ALAT PEMBAKAR BAHAN BAKAR CAIR DALAM TABUNG MESO UNTUK 

PEMBANGKIT LISTRIK SKALA MESO/MIKRO 
 

 Pembangkit listrik skala meso yang dikembangkan untuk 5 
menggantikan beterai, membutuhkan pemanas tabung mikro yang 

stabil. Permasalahan dipecahkan dalam invensi ini adalah 

bagaimana membuat suatu alat pembakar bahan bakar cair yang 

stabil dalam tabung mikro ukuran 3.5 mili meter dalam 

pembangkit listrik skala meso. Pemecahan masalah yang 10 
didapatkan dalam invensi ini adalah mengembangkan alat  

berupa tabung mikro yang telah ada sebelumnya yang terdiri 

elemen-elemen : pipa pemasukan udara (1); pipa pemasukan 

bahan bakar (8); ruas penguapan (2); pemegang nyala (5); 

ruas pengeluaran gas pembakaran (3) dengan penambahan  15 
elemen berupa ruas pemisah (4)  antara ruas penguapan dengan 

pemegang nyala (5). Elemen-elemen tersebut terbuat dari baja 

tahan karat. Ukuran diameter-dalam dari ruas penguapan (2), 

ruas pengeluaran gas pembakaran (3), ruas pemisah (4) dan 

ruas penguapan (4) adalah 3.5 mili meter atau lebih kecil. 20 
ruas penguapan  (2) memiliki celah pada dindingnya dengan 

ketebalan antara  0.5 mili meter hingga 1 mili meter. 

 
Invensi ini disebut dengan pembakar skala meso, berupa 

alat berbentuk tabung berdiameter dalam maksimal 3,5 25 
milimeter digunakan untuk membakar bahan bakar cair, dimana 

nyala terjadi di dalam tabung tersebut. Invensi ini memiliki 

bagian berbahan gelas kuarsa, dan bagian berbahan stainless 

steel (logam, dimana berfungsi sebagai pemanas dan penguap 

bahan bakar cair.  30 
Invensi ini merupakan komponen utama dari pembangkit 

listrik sekala mikro/meso (micro/meso power electrict 

generator). Pembangkit listrik skala mikro sendiri adalah 

pembangkit listrik ukuran kecil, berfungsi sebagai 

pengganti baterai yang mensuplai listrik satu alat 35 
elektronik.  
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Gambar 1 
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Gambar 2 15 
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Gambar 3 
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Gambar 4 
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Gambar 5 
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Gambar 6 
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