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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Arus Gangguan 

2.1.1 Komponen Simetris 

Karya Fortescue membuktikan bahwa suatu sistem tak seimbang yang 

terdiri dari n fasor yang berhubungan dapat diuraikan menjadi n buah sistem 

dengan fasor seimbang yang dinamakan komponen-komponen simetris dari fasor 

lainnya. n buah fasor pada setiap himpunan komponennya sama panjang dan 

sudut diantara fasor yang bersebelahan dalam himpunan itu sama besarnya. 

Menurut toerama Fortescue, tiga fasa tidak seimbang pada suatu sistem 

tiga fasa dapat diturunkan menjadi tiga fasor seimbang, yaitu (Stevenson, 

1994:269): 

1. Komponen-komponen urutan positif (positive sequence components)

yang terdiri dari tiga fasor yang sama besarnya, terpisah satu dengan

yang lain dalam sudut fasa 120º dan mempunyai urutan fasa yang sama

seperti fasor aslinya.

2. Komponen-komponen urutan negatif (negative sequence components)

yang terdiri dari tiga fasor yang sama besarnya, terpisah satu dengan

yang lainnya dalam sudut sebesar  120º dan mempunyai urutan fasa

yang berlawanan dengan fasor aslinya.

3. Komponen-komponen urutan nol (zero sequence components) yang

terdiri dari tiga fasor yang sama besarnya dan dengan pergeseran fasa

nol antara yang satu dengan yang lainnya.
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Urutan fasa komponen positif dari fasor tidak seimbang adalah a,b,c 

sedangkan urutan negatif adalah a,c,b. Jika fasor aslinya tersebut adalah tegangan 

dapat dinyatakan dengan Va ,Vb ,Vc. Ketiga komponen simetris dinyatakan dengan 

subskrip tambahan 1 untuk urutan positif, 2 untuk urutan negatif, dan 0 untuk 

urutan nol. Sehingga dari fasor tegangan komponen simetris secara berurutan 

dapat dinyatakan dengan Va1, Vb1, Vc1,  Va2, Vb2, Vc2, Va0, Vb0, Vc0. Fasor 

tegangan tiga fasa tidak seimbang dari komponen simetrisnya terlihat pada 

gambar 2.8.  

 

Gambar 2.1 Tiga Himpunan Fasor Seimbang yang Merupakan Komponen 

Simetris dari Tiga Fasor Tidak Seimbang 

Sumber: Stevenson, 1996:26 

Suatu besaran tiga fasa yang tidak seimbang dinyatakan oleh jumlah tiga 

fasa komponen yang seimbang yang terdiri dari atas urutan positif, negatif, dan 

nol. Setiap fasor tak seimbang yang asli adalah jumlah dari komponen-

komponennya seperti yang ditunjukkanpada gambar 2.2.  
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Gambar 2.2 Penjumlahan Secara Grafis Komponen-komponen Untuk 

Mendapatkan Fasor-fasor Tak Seimbang 

Sumber: Stevenson, 1996:261 

Dari gambar 2.2 fasor asli dapat dinyatakan dalam suku komponennya 

atau persamaan sebagai berikut: 

Va  = Va1 + Va2 + Va0       (2.1) 

Vb  = Vb1 + Vb2 + Vb0       (2.2) 

Vc  = Vc1 + Vc2 + Vc0       (2.3) 

2.1.2 Gangguan Hubung Singkat Tiga Fasa 

Gangguan hubung singkat tiga fasa diperlihatkan pada gambar 2.3 

dibawah ini. 

 

Gambar 2.3 Gangguan Hubung Singkat Tiga Fasa 

Sumber: Stevenson, 1994 

Arus gangguan hubung singkat tiga fasa adalah (Gonen, 1988:267): 
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3 hsI  =
f1

a

Z

E

Z
       (2.4) 

2.2 Perhitungan Impedansi 

Untuk melakukan perhitungan arus hubung singkat terlebih dahulu adalah 

menentukan impedansi dari setiap elemen rangkaian dan mengubahnya dengan 

dasar sama. Dua macam cara untuk menentukan impedansi yaitu metode ohm dan 

per unit (pu). 

2.2.1 Sistem Per Unit (pu) 

Definisi dari nilai per unit untuk suatu kuantitas ialah perbandingan dari 

kuantitas tersebut terhadap nilai dasarnya yang dinyatakan dalam desimal. 

Perbandingan (ratio) dalam persentase adalah 100 kali nilai dalam per unit. Kedua 

metode perhitungan tersebut, baik dengan persentase maupun dengan per unit 

adalah lebih sederhana daripada menggunakan langsung nilai-nilai ampere, ohm, 

dan volt yang sebenarnya. Metode per unit mempunyai sedikit kelebihan dari 

metode persentase, karena hasil perkalian dari dua kuantitas yang dinyatakan 

dalam per unit sudah langsung diperoleh dalam per unit juga, sedangkan hasil 

perkalian dari dua kuantitas yang dinyatakan dalam persentase masih harus dibagi 

dengan 100 untuk mendapatkan hasil dalam persentase. 

Tegangan, arus, kilovoltampere dan impedansi mempunyai hubungan 

sedemikian rupa sehingga pemilihan nilai-nilai dasar untuk dua saja dari 

kuantitas-kuantitas tersebut sudah dengan sendirinya menentukan nilai-nilai dasar 

untuk kedua kuantitas yang lainnya. Jika nilai-nilai dasar dari arus dan tegangan 

sudah dipilih, maka nilai-nilai dasar dari impedansi dan kilovoltampere dapat 
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ditentukan. Impedansi dasar adalah impedansi yang akan menimbulkan jatuh 

tegangan (voltage drop) padanya sendiri sebesar tegangan dasar jika arus yang 

mengalirinya sama dengan arus dasar. Kilovoltampere dasar pada sistem-sistem 

berfasa tunggal adalah hasil perkalian dari tegangan dasar dalam kilovolt dan arus 

dasar dalam ampere. 

Biasanya megavoltampere dasar dan tegangan dasar dalam kilovolt adalah 

kuantitas-kuantitas yang dipilih untuk menentukan dasar atau referensi. Jadi untuk 

sistem-sistem berfasa tunggal atau sistem-sistem tiga fasa di mana istilah arus 

berarti arus saluran, istilah tegangan berarti tegangan ke netral, dan istilah 

kilovoltampere berarti kilovoltampere per fasa, berlaku rumus-rumus berikut ini 

untuk hubungan bermacam-macam kuantitas (Stevenson, 1996:29): 

Arus dasar   
L - L

3

kV  dasar,n  x teganga3 

dasar kVA 
     (2.5) 

Impedansi dasar 
 

dasar MVA  

kV dasar,Tegangan 

3

2

L - L



      (2.6) 

Impedansi per unit





 dasar, Impedansi

 ,sebenarnya Impedansi
    (2.7) 

Untuk mengubah dari impedansi per unit (pu) menurut suatu dasar yang 

lama menjadi impedansi per unit (pu) menurut dasar yang baru dipakai persamaan 

berikut       (Stevenson, 1996:29): 

baruZ  (pu) = lamaZ  (pu) 





















dasarkVA

dasar   kVA

dasarkV

dasar   kV

lama

baru

2

baru

lama             (2.8) 
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2.2.2 Impedansi Sumber 

Jaringan distribusi yang dipasok dari tegangan tinggi dengan 

menggunakan transformator daya, untuk menentukan impedansi sumber maka 

harus diketahui MVA hubung singkat sisi tegangan tinggi. Impedansi sumber 

pada sisi tegangan tinggi dapat ditentukan melalui persamaan (PUSDIKLAT 

PLN, 2004): 

 

hs

2

L - L
S

MVA  

kV dasar,Tegangan 
)( Z                   (2.9) 

Dimana untuk mendapatkan nilai MVA hubung singkat terlebih dahulu 

harus diketahui nilai arus hubung singkat pada busbar sisi tegangan tinggi (busbar 

primer transformator daya) yang mewakili semua unit pembangkit beroperasi. 

MVA hubung singkat dapat ditentukan melalui persamaan: 

hsMVA = hsL-L IkV3                   (2.10) 

2.2.3 Impedansi Urutan Komponen 

Impedansi urutan komponen terdiri dari (Stevenson, 1996:274): 

a. Impedansi Urutan Positif ( 1Z ) 

Impedansi urutan positif adalah rangkaian impedansi tiga fasa simetris 

yang didapat dengan memberikan tegangan urutan positif dan hanya 

mengalir arus urutan positif saja.  

b. Impedansi Urutan Negatif ( 2Z ) 



 

12 
 

Impedansi urutan negatif adalah rangkaian impedansi tiga fasa simetris 

yang didapat dengan memberikan tegangan urutan positif, tetapi arus 

yang mengalir adalah arus urutan negatif.  

c. Impedansi Urutan Nol ( 0Z ) 

Impedansi urutan nol adalah rangkaian impedansi tiga fasa simetris 

yang didapat dengan memberikan tegangan urutan positif tetapi arus 

yang mengalir adalah arus urutan nol.  

Pada sistem jaringan distribusi impedansi urutan komponen-komponen 

tersebut dapat terlihat pada: 

2.2.3.1 Impedansi Urutan Transformator Daya 

a. Impedansi Urutan Positif dan Negatif ( 1TZ  dan 2TZ  ) 

Impedansi urutan positif transformator daya sama dengan impedansi 

urutan negatifnya, didapatkan dari papan nama transformator daya yang 

dinyatakan dalam satuan persen (%) atau per unit (pu), dimana 

2T1T ZZ          (2.11) 

b. Impedansi Urutan Nol ( 0TZ ) 

Impedansi urutan nol diperoleh dari data transformator daya yang 

digunakan, yaitu melihat adanya belitan delta sebagai belitan ketiga 

dalam transformator daya tersebut (Sarimun, 2012): 
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1) Untuk transformator daya dengan hubungan belitan ∆Y dimana 

kapasitas belitan delta sama besar dengan kapasitas belitan Y, 

maka 1T0T ZZ          (2.12) 

2) Untuk transformator daya dengan hubungan belitan ∆Y dimana 

kapasitas belitan delta (d) biasanya adalah sepertiga dari kapasitas 

belitan Y (belitan yang dipakai untuk menyalurkan daya, sedangkan 

belitan delta tetap ada di dalam tetapi tidak dikeluarkan kecuali satu 

terminal delta untuk ditanahkan), maka  

1T0T Z3Z         (2.13) 

3) Untuk transformator daya dengan hubungan belitan YY dan tidak 

mempunyai belitan delta di dalamnya, maka 0TZ berkisarantara 9 

sampai dengan 14 x 1TZ      (2.14) 

2.2.3.2 Impedansi Urutan Penyulang 

Untuk perhitungan impedansi penyulang, perhitungannya tergantung dari 

besarnya impedansi per km dari penyulang yang akan dihitung, dimana nilainya 

ditentukan dari jenis penghantar, luas penampang dan panjang jaringan SUTM 

atau jaringan SKTM. Dalam perhitungan disini diambil dengan impedansi Z = (R 

+ jX) Ω/km (Sarimun, 2012). Sehingga untuk impedansi penyulang dapat 

ditentukan dengan menggunakan rumus: 

1penyulangZ  = 2penyulangZ =  1 1 X j  R  (ohm/km) x L (km)  (2.15) 

0penyulangZ  =  00 X jR  (ohm/km) x L (km)     (2.16) 
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dengan: 

1penyulangZ  : Impedansi penyulang urutan positif    (ohm) 

2penyulangZ  : Impedansi penyulang urutan negatif    (ohm) 

0penyulangZ  : Impedansi penyulang urutan nol    (ohm) 

 L : Panjang penyulang      (km) 

2.2.4 Impedansi Total 

Sistem distribusi memperoleh daya melalui jaringan transmisi berpola 

radial, yaitu generator pada pangkalnya, sehingga besar impedansi total diperoleh 

dengan menjumlahkan seluruh nilai impedansi urutan komponen yang ada dan 

impedansi sumbernya. Maka impedansi total untuk setiap urutan komponennya 

dapat dicari dengan persamaan (Stevenson, 1996:276):  

1penyulang1TS2total1total ZZZZZ      (2.17)  

0penyulangn0T0total ZZ.3ZZ       (2.18) 

dengan: 

 total1Z  : Impedansi total urutan positif     (pu) 

 total2Z  : Impedansi total urutan negatif     (pu) 

 total0Z  : Impedansi total urutan nol     (pu) 

T 1Z  : Impedansi transformator daya urutan positif   (pu) 

T 2Z  : Impedansi transformator daya urutan negatif   (pu) 

T 0Z  : Impedansi transformator daya urutan nol   (pu) 
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SZ  : Impedansi sumber      (pu) 

penyulang 1Z  : Impedansi penyulang urutan positif    (pu) 

penyulang 2Z : Impedansi penyulang urutan negatif    (pu) 

penyulang 0Z : Impedansi penyulang urutan nol     (pu)  

nZ  : Impedansi pengetanahan      (pu) 

2.3 Superconductor Fault Current Limiter (SFCL) 

Superconducting Fault Current Limiter (SFCL) merupakan suatu 

peralatan yang mampu membatasi arus gangguan yang muncul pada jaringan 

tenaga listrik. Dengan menggunakan Superconducting Fault Current Limiter 

(SFCL) maka arus gangguan yang terjadi akan dengan cepat direduksi dengan 

memanfaatkan impedansi dari Superconducting Fault Current Limiter 

(SFCL). Superconducting Fault Current Limiter (SFCL) memiliki impedansi 

yang sangat rendah ketika dalam kondisi normal namun ketika dalam kondisi 

gangguan memiliki impedansi yang sangat tinggi Sebuah Superconductor 

Fault Current limiter (SFCL) dapat membatasi arus hubung singkat dalam 

waktu kurang dari setengah cycle. Ada dua kategori SFCL yaitu resistive 

SFCL dan saturated ironcore SFCL.  

2.3.1.1 Kondisi Operasi Normal 

Pada saat kondisi normal arus akan mengalir melalui superconductor & 

cryostat yang terhubung seri dengan fast switch1. Pada kondisi normal, 

temperatur operasi superconductor dijaga pada keadaan 77 Kelvin. Pada 

konsisi ini Superconductor menyerupai suatu penghantar tanpa hambatan atau 
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memiliki impedansi sebesar 0 ohm. Gambar dibawah merupakan rangkaian 

hybrid resistive Superconducting Fault Current Limiter (SFCL) pada kondisi 

operasi normal. 

 

 

Gambar 2.4 Kondisi normal Hybrid SFCL 

2.3.1.2 Sensing Adanya Gangguan 

 Ketika terjadi suatu gangguan, arus gangguan mengalir melalui 

superconductor sehingga superconductor akan menghasilkan panas yang 

selanjutnya akan meningkatkan nilai resistansi pada superconductor. Akibat 

meningkatnya resistansi pada superconductor maka selanjutnya arus gangguan 

akan mendrive coil. Kuat medan magnet yang dihasilkan coil akan mendorong 

fast switch 1 dan fast switch 2. Gambar dibawah merupakan rangkaian 

hybridresistive superconducting fault current limiter ketika sensing adanya 

gangguan. 
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Gambar 2.5 Sensing adanya gangguan pada Hybrid SFCL 

2.3.1 Perhitungan Desain Current Limiting Reactor 

Besarnya impedansi pada Hybrid SFCL dihitung berdasarkan persamaan 

arus hubung singkat 3 fasa dan impedansi pada reactor. : 

Isc  = 
3

Vbus

Z

1
       (2.19) 

Z =  
3

Vbus

scI

1
        (2.20) 

Zdesire  =  ZSFCL  +   Zsystem       (2.21) 

 Selanjutnya subsitusikan persamaan 2.20 ke 2.21 dengan tujuan mencari 

nilai  ZSFCL , sehingga didapatkan persamaan 2.22. 

ZSFCL  = 
3

Vbus [ 

desireSC

1

I
-

systemSCI

1
]     (2.22) 

    

Dimana : 

Vbus   = rating tegangan bus Hybrid SFCL dipasang   (V) 

ISC desire  = nilai arus kontribusi resetting yang diinginkan yang lewat 

pada Hybrid SFCL       (A) 

ISC system  = nilai arus kontribusi existing yang lewat di saluran 
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yang akan dipasang Hybrid SFCL    (A) 

ZSFCL  = nilai impedansi CLR yang diinginkan   (Ω) 

Zdesire  = nilai impedansi total (CLR + existing)   (Ω) 

Zsystem  = nilai impedansi existing      (Ω) 


