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1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Konsep Dasar Rele Proteksi 

Daya listrik yang dimanfaatkan oleh konsumen untuk berbagai keperluan, 

berasal dari berbagai macam pembangkit listrik seperti PLTA, PLTU, PLTG, 

PLTP dan lain-lain. Untuk sampai ke konsumen dalam keadaan siap digunakan, 

penyalurannya memerlukan jaringan transmisi dan distribusi disertai dengan 

transformasi tegangan dan arus. Transformasi tersebut dilakukan pada gardu 

penaik tegangan di stasiun-stasiun pembangkit dan gardu penurun tegangan di 

pusat-pusat beban, menggunakan transformator daya dan transformator distribusi. 

Pembangkit, saluran, dan transformator tersebut merupakan komponen 

utama sistem tenaga listik yang harus diusahakan agar selalu dalam keadaan siap 

pakai. Untuk keperluan pengoperasian dan pemeliharaan masih diperlukan 

peralatan lain sebagai perlengkapan pemutus/penghubung atau switchgear. 

Tingkat kesiapan yang tinggi semua peralatan tersebut diusahakan mulai dari 

pemilihan bahan, rancangan, pembuatan dan pemasangan, sampai pada 

pengoperasian dan pemeliharaan yang mengacu pada standar masing-masing. 

Meskipun demikian selalu masih ada kemungkinan akan gagal karena berbagai 

penyebab. 

Komponen sistem yang gagal ketika sedang beroperasi, harus dipisahkan 

(diisolir) dari sistem. Komponen tersebut gagal dalam menjalankan fungsinya 

disebabkan oleh adanya gangguan (fault). Dari segi sirkuit listrik, gangguan 

tersebut umumnya berupa hubung singkat (short circuit) akibat dari kegagalan 

isolasi. Hubung singkat menyebabkan arus yang mengalir besarnya berlipat kali 

arus normal dan mungkin pula disertai timbulnya busur api listrik (arcing). 

Keduanya akan merusak peralatan yang bersangkutan apabila terlambat 

dihentikan. Arus hubung singkat yang besar juga membahayakan setiap peralatan 

yang dilaluinya. Adalah menjadi tugas rele untuk mengetahui (mendeteksi) 

adanya gangguan tersebut lalu memerintahkan peralatan pemutus (circuit breaker) 

untuk mengisolasi peralatan yang mengalami gangguan secara cepat. 
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Selain pada sirkuit listrik, gangguan mungkin terjadi pada bagian-bagian  

mekanis peralatan seperti pada penggerak mula generator (mesin turbin, mesin 

diesel), pada mekanisme pengubah sadapan (tap-changer) trafo, mekanisme 

penggerak pemutus beban, kipas atau pompa pendingin, minyak trafo dan lain-

lain. Ciri dan akibat dari gangguan mekanis tersebut berbeda dengan yang berasal 

dari hubung singkat. Karena pada rele proteksi yang ditugaskan mendeteksi 

gangguan ini dan perintah atau actuator-nya pada umumnya berbeda dengan rele 

yang mendeteksi hubung singkat, misalnya hanya mengaktifkan alarm saja. Hal 

ini perlu untuk gangguan yang sifatnya ringan, dimana peralatan tidak perlu 

diisolir secepatnya, guna memberi kesempatan bagi operator mengambil langkah-

langkah untuk mencegah pemadaman listrik. 

Dengan mengetahui adanya gangguan dan jenis gangguan, kemudian 

mengaktifkan alarm atau men-trip pemutus beban yang tepat (yaitu untuk 

mengisolir bagian yang mengalami gangguan saja) rele proteksi dapat mencegah 

meluasnya akibat gangguan (berupa kerusakan maupun pemadaman listrik). Rele 

proteksi tidak dapat mencegah terjadinya gangguan itu. Jika pemilihan peralatan, 

desain, dan pembangunan telah memenuhi standard, maka cara pengoperasian dan 

pemeliharaanlah yang berperan besar dalam mencegah gangguan. 

 

1.2 Penyebab dan Sifat Gangguan 

Pada sirkuit listrik yang normal, antara kawat fase dan tanah terdapat 

isolasi dengan kekuatan yang cukup untuk menahan tegangan yang ada, sehingga 

arus hanya mengalir dari sumber ke beban lewat kawat fase dan kembali ke 

sumber, melalui kawat netral atau lainnya. 

Kalau kekuatan isolasinya menurun sehingga impedansnya menurun 

mendekati impedans beban, maka sebagian arus akan bocor melalui isolasi 

tersebut. Ini menunjukkan bahwa isolasi tersebut mulai gagal. Pada kegagalan 

isolasi yang lebih parah, impedans isolasi jauh lebih rendah dari impedans beban, 

bahkan mungkin mendekati nul. Ini menyebabkan arus tidak mengalir ke beban, 

tetapi melalui isolasi yang gagal tersebut, dan bahkan menjadi jauh lebih besar 

dari pada arus beban, dan keadaan ini disebut hubung singkat. 
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Kegagalan isolasi dapat terjadi pada keadaan tegangan normal yang 

disebabkan oleh: 

1. Pemerosotan mutu, karena polusi oleh debu (dust), jelaga (soot), garam (salt), 

dan karena proses penuaan (aging) isolasi yang secara terus-menerus selama 

bertahun-tahun mengalami pemuaian dan penyusutan berulang-ulang, yang 

membentuk void di dalam isolasi yang padat, 

2. Kejadian tak terduga akibat dari benda-benda asing: terkena pohon, burung, 

ular, bajing, tanaman merambat, tali layang-layang, angin topan, dan gempa 

bumi. 

 

Kegagalan isolasi lebih mungkin terjadi karena tegangan lebih 

(overvoltage), misalnya: 

1) Terkena petir yang tidak cukup teramankan oleh alat-alat pengaman petir, 

2) Surja hubung (switching surge) pada saat operasi switching, 

3) Hubung singkat satu fase ke tanah, menyebabkan tegangan fase yang sehat 

terhadap tanah naik dibandingkan tegangan normalnya. 

 

Hubung singkat yang paling banyak terjadi pada sistem tenaga adalah 

hubung singkat satu fase ke tanah, sekitar 85% dari keseluruhan kejadian hubung 

singkat. Hubung singkat fase ke fase sekitar 8%, dua fase ke tanah 5%, dan tiga 

fasae ke tanah kira-kira 2%. 

Bagian sistem tenaga yang paling banyak mengalami hubung singkat 

adalah saluran udara, kira-kira 50% sedangkan pada kabel hanya 10%. Switchgear 

dan transformator berturut-turut sekitar 15% dan 12%. Sisanya 13% terjadi pada 

bagian lainnya. 

 

1.3 Zone Proteksi dan Pembagian Tugas Rele 

Sistem tenaga yang telah lama berkembang mempunyai cakupan wilayah 

yang sangat luas. Pembangkit, gardu induk, saluran transmisi dan distribusinya 

tersebar di seluruh wilayah layanannya. Tiap rele proteksi mempunyai 

kemampuan mendeteksi gangguan yang terbatas, baik dari segi jenis maupun 
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lokasi gangguan yang harus ditanganinya. Karena itu, agar seluruh bagian sistem 

tenaga mendapat proteksi yang cukup, perlu memperhatikan dan mengikuti dua 

prinsip: 

1) Sistem dibagi atas zone-zone proteksi: yakni zone pembangkit dan trafo step-

up, zone busbar, zone saluran transmisi,  

2) Dalam pembagian zone proteksi, harus dihindari adanya titik buta (blind spot), 

yaitu tempat atau bagian yang tidak terlihat oleh suatu rele proteksi yang ada. 

Biasanya titik buta bisa terdapat pada peralatan antara dua zone proteksi, 

3) Setiap jenis gangguan, harus terdeteksi minimal oleh satu rele proteksi. 

Apabila suatu gangguan terdeteksi oleh lebih dari satu rele, maka rele yang 

kerjanya lebih cepat yang men-trip pemutus beban atau CB. Rele yang lebih 

lambat bertugas men-trip CB kalau rele yang pertama gagal bekerja. Jika 

sebuah rele mendeteksi gangguan, output atau elemen kontrolnya mungkin 

hanya untuk mengaktifkan satu alat saja (men-trip satu CB), tetapi ada pula 

yang harus mengaktifkan beberapa alat (men-trip lebih dari satu CB) 

bersamaan, supaya peralatan yang mengalami gangguan dapat diisolir dari 

sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Pembagian zona proteksi 
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1.4 Kualitas Proteksi 

Agar berhasil mejalankan fungsi proteksi, rele proteksi dituntut untuk 

memenuhi empat syarat kualitas yang baik: 1) keandalan (realibility), 2) 

diskriminasi, 3) selektivitas, dan 4) kecepatan. 

 

1.4.1 Keandalan 

Menyatakan probabilitas rele tersebut sukses dalam fungsi adalah deteksi 

dan kontrol untuk jangka panjang. Keandalan yang tinggi dicapai apabila rele 

dirancang dan dibuat dengan baik, digunakan dan dirawat dengan benar, serta 

dikerjakan oleh petugas yang memadai. Rancangan (desain) dan pembuatan 

(pabrikasi dan pemasangan) yang baik: 

1) Bentuk kontak yang tepat, tekanan kontak yang tinggi pada bagian output rele, 

2) Rumah penutup (housing) rele yang bebas dari debu, 

3) Sambungan-sambungan (joint) kawat dipatri dengan sempurna, 

4) Koil (isolasinya) diresapi bahan yang tahan lembab, 

5) Komponen-komponen rangkaian yang di treated untuk mencegah 

kontaminasi, 

6) Dihindarkan dari pengunaan bahan isolasi yang mengeluarkan zat-zat korosif, 

dan 

7) Pembuatan (pabrikasi) dan pemasangan (instalasi) yang dikerjakan dengan 

cermat. 

Pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan seperlunya dan dikerjakan oleh 

petugas khusus yang terdidik. 

 

1.4.2 Diskriminasi 

Merupakan kemampuan rele untuk membedakan keadaan gangguan 

dengan keadaan normal, bahkan membedakan gejala gangguan semu terhadap 

gangguan yang sesungguhnya. Bagian komparator rele bertugas menjalankan 

fungsi diskriminasi tersebut. Arus inrush magnetisasi trafo adalah sebuah contoh 

gejala yang menyerupai adanya gangguan-dalam (internal fault) pada trafo. 
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1.4.3 Selektivitas 

Merupakan sifat rele yang mengisolir hanya bagian sistem yang terkena 

gangguan langsung, sedangkan bagian lain, walaupun berkaitan harus tetap 

bekerja. Dalam hal ini selektivitas digolongkan menjadi dua jenis, yakni 

selektivitas absolut dan selektivitas relatif. Selektivitas absolut dimiliki oleh unit 

system, artinya rele hanya merespons gangguan yang terjadi pada zone-nya 

sendiri, sehingga tidak mampu (bahkan tidak boleh) merespons gangguan yang 

terjadi di luar zonenya. Selektivitas relatif dimiliki oleh proteksi yang dapat 

memberikan back-up bagi rele proteksi lain di dekatnya. Apabila rele yang 

terdekat dengan lokasi gangguan gagal bekerja, maka rele back-up akan 

membantu mengisolasi gangguan tersebut. 

 

1.4.4 Kecepatan Operasi 

Untuk gangguan yang berat dan berbahaya, rele proteksi harus bekerja 

cepat, agar: 

1) Peralatan yang terganggu, kerusakannya belum parah, 

2) Terganggunya tegangan sistem (drop tegangan yang besar, tegangan fase yang 

tak seimbang) tidak bertahan lama, 

3) Batas critical clearing time sistem tenaga tidak terlampaui, supaya sistem 

tidak kehilangan stabilitas. Tiap jenis gangguan mempunyai batas waktu 

pemutusan yang berbeda-beda. 

 
Gambar 1.2 Critical clearing time sistem tenaga 
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1.5 Pertimbangan Ekonomi 

Berapa biaya yang wajar untuk proteksi sistem tenaga? Pertimbangannya 

mirip dengan perhitungan biaya untuk asuransi (insurance). Biaya ekivalen 

tahunan untuk rele proteksi ibarat semacam premi asuransi, dan perolehannya 

adalah sebesar nilai kerugian yang diderita akibat gangguan yang tidak 

terproteksi, yang terselamatkan dengan adanya rele proteksi terpasang. Maka 

besar biaya untuk proteksi berkaitan dengan mahal dan pentingnya peralatan yang 

diberi proteksi. 

Pada umumnya harga untuk rele proteksi dan perlengkapannya tidak lebih 

dari 5% harga peralatan yang diproteksi. Bagi peralatan yang sangat penting 

seperti generator, transmisi tegangan ekstra tinggi, yang menjadi pertimbangan 

utamanya adalah keandalan, sehingga harga proteksi sistemnya lebih mahal. Tabel 

1.1 berikut menunjukkan nilai relatif biaya proteksi sistem terhadap tegangan 

nominal yang digunakan. 

 
Tabel 1.1 Nilai relatif biaya proteksi pada tegangan nominal yang berbeda-

beda 
 

 Indoor Outdoor 
 33 kV 132 kV 275 kV 400 kV 

Rerata biaya per rangkaian 10,00 50,00 100,00 230,00 
Rele 0,70 2,50 2,40 4,60 
Panel rele 0,40 0,60 1,50 2,30 
Pengawatan (wiring/metal clad) 0,90 2,00 0,80 0,90 
Ruangan rele 0,32 0,50 0,50 1,00 
Trafo arus 4,00 4,70 12,00 25,70 
Trafo tenaga 1,00 3,40 7,00 9,00 

 

 

1.6 Terminolgi Dasar 

Dalam studi tentang rele proteksi banyak digunakan istilah-istilah (terms), 

dan berikut adalah definisi terhadap istilah-istilah yang pokok. Agar tidak terasa 

janggal karena belum adanya terjemahan yang tepat, istilah-istilah tersebut ditulis 

sesuai aslinya (dalam bahasa Ingris). 
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Protective Relay. Sebuah piranti elektris yang dirancang untuk 

menginisiasi pemisahan (isolation) satu bagian dari instalasi tenaga listrik atau 

mengoperasikan signal alarm, apabila terdapat keadaan abnormal atau gangguan. 

Unit atau Element. Sebuah unit rele yang self-contained, yang dalam 

hubungannnya dengan satu atau lebih unit rele yang lain, akan dapat menjalankan 

fungsi rele yang kompleks, misalnya sebuah directional unit dikombinasikan 

dengan over current unit yang menghasilkan sebuah directional over current 

relay. 

Energizing Quantity. Kuantitas atau besaran, misal arus atau tegangan, 

sendiri-sendiri atau berkombinasi dengan besaran listrik yang laian, dibutuhkan 

agar rele tersebut berfungsi. 

Characteristic Quantity. Kuantitas atau besaran, terhadap mana rele 

tersebut dirancang untuk menanggapi (to respond), misalnya arus untuk over 

current relay, impedans untuk impedance relay, sudut fase untuk directional 

relay, dan lain-lain. 

Setting. Nilai aktual dari energizing maupun characteristic quantity pada 

nilai tersebut rele disetel untuk beroperasi (to operate) pada keadaan yang 

dibutuhkan. 

Power Consumption (Burden). Daya yang dikonsumsi oleh rangkaian rele 

pada arus atau tegangan rated-nya. Dinyatakan dalam volt-amper dalam listrik 

arus bolak-balik (AC) dan dalam watt untuk listrik arus searah (DC). 

Pick-up. Sebuah rele dikatakan pick-up ketika posisinya berubah dari 

posisi Off ke posisi ON. Nilai characteristic quantity yang bersangkutan disebut 

pick-up value. 

Dropout or Reset. Sebuah rele dikatakan dropout ketika rele tersebut 

berubah dari posisi ON ke posisi Off. Nilai characteristic quantity pada saat 

perubahan tersebut terjadi disebut dropout value atau reset value. 

Operating Time. Lama waktu antara saat aplikasi characteristic quantity 

sebesar pick-up value dan saat rele mengoperasikan kontak (output) nya. 
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Resetting Time. Lama waktu yang dibutuhkan rele yang sedang operasi 

untuk kembali ke posisinya semula ketika characteristic quantity tiba-tiba 

berubah, diukur mulai dari saat perubahan tersebut. 

Overshood Time. Lama waktu untuk mendisipasikan operting energy 

yang tersimpan, setelah characteristic quantity tiba-tiba kembali ke posisi semula. 

Characteristic Angle. Sudut fase pada saat kinerja rele tersebut 

disebutkan. 

Charactersitic of a Relay. Lokus atau tempat kedudukan yang 

menggambarkan rele tersebut pick-up atau reset. Apabila gambarnya hanya terdiri 

atas satu kurve, maka kurve tersebut menunjukkan poisisi balance atau zero 

torque. 

Reinforcing Relay. Rele yang di energized oleh kontak dari rele utama, 

dan bersamaan dengan itu kontak-kontak paralelnya membebaskan fungsi dari 

kontak rele utama. Biasanya kontak reinforcing relay mempunyai rating arus 

yang lebih besar dari kontak rele utama. 

Seal in Relay. Seperti reinforcing relay, hanya saja kontaknya baru akan 

berhenti menyalurkan arus kalau dibuka oleh saklar bantu pada pemutus beban 

(circuit breaker). 

Primary Relay. Rele yang dihubungkan langsung ke sirkuit yang 

diproteksi. 

Secondary Relay. Rele yang dihubungkan sirkuit yang diproteksi  melalui 

trafo instrumen. 

Auxiliary Relay. Rele yang beroperasi untuk membantu rele lain untuk 

meningkatkan kinerja. Bekerjanya seketika atau dengan tundaan waktu. 

Backup Relay. Rele yang bekerjanya sebagia a second line of defence, jadi 

tundaan waktunya sedikit lebih lambat dari rele pertamanya. 

Flag atau Target Sebuah piranti untuk mengindikasikan operasi rele, 

biasanya dioperasikan oleh pegas atau gravitasi. 

Reach. Batas terjauh zone proteksi rele, biasanya untuk rele jarak. 

Overreach atau Underreach. Error dalam pengukuran oleh rele terhadap 

jangkauan yang sesungguhnya. 
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Blocking. Pencegahan tripping oleh rele proteksi, supaya rele tidak trip oleh 

characteristic quantity karena lokasi gangguan yang tidak benar. Unit untuk 

blocking mungkin telah menjadi satu kesatuan dengan rele yang bersangkutan 

atau perlu ditambahkan tersendiri. 
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2. PRINSIP KERJA DAN KONSTRUKSI RELE 

 

 

2.1 Prinsip Dasar 

Untuk dapat melakukan fungsi mendeteksi gangguan dan mengaktifkan 

alarm atau men-trip CB, rele proteksi pada dasarnya mempunyai tiga komponen 

utama sebagai berikut. 

1) Elemen pendeteksi gangguan, bagian yang mengamati suatu besaran apakah 

keadaannya normal atau abnormal, 

2) Elemen pengukur atau pembanding, bagian yang membandingkan besaran 

yang dideteksi dengan keadaan ambang kerja rele, 

3) Elemen kontrol atau pemberi perintah, bagian yang memberi perintah kepada 

pemutus atau CB, atau kepada piranti alarm gangguan. 

 

Kaitan kerja ketiga komponen atau elemen tersebut seperti pada Gambar 2.1. 

 

 
Gambar 2.1 Elemen dasar rele proteksi 

 

Masukan ke detektor (1) dapat berupa besaran listrik (arus, tegangan, dan 

sebagainya) atau bukan besaran listrik (suhu, tekanan, atau aliran gas). Detektor 

harus menyesuaikan besaran tersebut dengan apa yang dibutuhkan oleh 

komparator. Penyesuaian besaran listrik umumnya menggunakan trafo arus atau 

CT (current transformer) atau trafo tegangan atau PT (potential transformer). 

Apabila masukan (1) bukan besaran listrik, detektor tersebut berupa alat pengubah 

besaran non-elektris ke besaran elektris. 
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Komparator (2) ada yang hanya memerlukan satu masukan, misalnya pada 

rele arus lebih, tetapi ada juga yang memerlukan beberapa masukan, misalnya rele 

deferensial. Masukan tersebut diperbadingkan, untuk menentukan apakah rele 

tersebut harus memberi perintah (3) atau justru tidak. Perintah diberikan hanya 

kalau hasil pembandingan melampaui ambang batas, dan kondisinya benar-beanar 

harus diisolir. 

Keluaran dari komparator (3) umumnya masih perlu diolah lebih lanjut 

supaya perintah itu cukup (mampu) untuk mengaktifkan alat-alat pemberi tanda 

(alarm) atau untuk men-trip CB, sesuai dengan kebutuhan, misalnya jumlah alarm 

atau CB yang diperintah, perlu atau tidaknya tundaan waktu. Pengontrol harus 

melakukan tugas ini sehingga keluaran (4) efektif untuk memberitahukan adanya 

gangguan atau mengisolir gangguan yang dideteksi dengan men-trip CB. 

 

2.2 Klasifikasi Rele 

Ada banyak rele yang digunakan pada sistem tenaga aqtuating quantity-nya 

pun bermacam-macam, yang paling umum adalah besaran listrik, tekanan, dan 

suhu. Rele elektrik diklasifikasikan dengan beberapa cara: 

 

2.2.1 Menurut Fungsinya Dalam Skema Proteksi 

1) Rele utama (main relays), yang merespons aqtuating quantity yang harus 

diawasi: arus, tegangan, daya, dan lain-lain, 

2) Rele pembantu atau pelengkap (auxiliary relays), yang dikontrol oleh rele lain 

dan berfungsi menjalankan tundaan waktu, melipatkan jumlah kontak, 

meningkatkan kapasitas kontak dari rele lain (making & breking capacity of 

another contacts), meneruskan signal dari satu rele ke rele yang lain, mentrip 

pemutus (circuit breakers), meng-energize signal atau alarm, 

3) Relay signal, yang mencatat atau menunjukkan bekerjanya suatu rele dengan 

indikasi bendera (flag) dan bersamaan dengan itu membunyikan alarm. 

 

2.2.2 Menurut Alam (nature) Aqtuating Quantity-nya: 

1) Rele arus, rele tegangan, rele daya, rele impedans, rele frekuensi, 
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2) Selain mendeteksi besarannya, ada juga rele yang sekaligus juga mendeteksi 

arah alirannya, 

3) Bila rele bekerja untuk besaran yang melebihi batas, disebut rele lebih (over … 

relays) dan yang bekerja untuk besaran di bawah batas, disebut rele kurang 

(under … relays). 

 

2.2.3 Menurut Hubungan Sensing Element-nya 

1) Rele primer, elemen pengukurnya dihubungkan langsung ke sirkuit yang 

bersangkutan, 

2) Rele sekunder, elemen pengukurnya dihubungkan ke sirkuit daya melalui 

transformator instrumen. 

 

Karena sistem daya menggunakan tegangan dan arus yang jauh di atas 

kemampuan elemen pengukur rele, maka umumnya yang digunakan adalah 

secondary relays. 

 

2.2.4 Menurut Cara Rele Mengoperasikan CB: 

1) Rele bekerja langsung, dengan elemen pengontrol rele secara mekanis 

mengoperasikan CB, 

2) Rele bekerja tak langsung, dengan elemen pengontrol rele mengaktifkan 

sumber daya bantu untuk mengoperasikan CB. 

 

2.2.5 Secara Umum, Rele Elektris Dikategorikan Atas 3: 

1) Rele elektromagnetik, 

2) Rele statik (elektronik), 

3) Rele numeric. 
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2.3 Prinsip Kerja Rele Elektromagnetik 

Rele elektromagnetik digolongkan atas 2 jenis, yakni rele tarikan magnet 

(attracted armature type) dan rele induksi. Rele tarikan magnet, konstruksinya 

ada 4 macam (Gambar 2.2).  

    
        (i)            (ii) 

    
        (iii)           (iv) 

         (i) jenis plunger   (ii) jenis hinged   (iii) jenis balanced beam   (iv) jenis polarized moving iron 

Gambar 2.2 Konstruksi rele tarikan magnet 

 

2.3.1 Prinsip Kerja Rele Tarikan Magnet 

Jenis rele ini dilengkapi dengan jangkar (armature) yang membawa kontak 

output, koil yang dililitkan pada inti besi, per (pegas) penahan jangkar, dan 

backstop untuk gerakan kontak. Arus input (biasanya arus bolak-balik) masuk 

pada terminal koil, nominalnya 5 A atau I A. 
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Arus input bolak-balik I = Imax sin ω t menimbulkan gaya elektromagnet  

( )
( )t 2cos1IK     

(2.1)     .............................................     t sinIKF

max12
1

2
max1e

ω−=

ω=
 

 

Gaya eF  tersebut berbentuk gelombang bolak-balik dengan frekuensi dua kali 

frekuensi arus yang bersangkutan (2ω atau 2 x 2π f) dan tidak pernah bernilai 

negatif. Dalam keadaan diam per penahan armature menahan gaya elektromagnet 

tersebut dengan gaya tetap Fr = K2 X yang besarnya tetap, dengan X adalah 

simpangan posisi per terhadap posisi netralnya. Dari gambar bentuk gaya Fe dan 

gaya Fr terlihat bahwa: 

1) Rata-rata bentuk gaya elektromagnet pada keadaan normal, lebih rendah 

dibandingkan gaya per Fr, sehingga kontak rele tetap terbuka. Kalau arus 

impedansnya naik, misalnya menjadi dua kali atau lebih besar, rerata gaya Fe 

lebih besar dari gaya Fr, sehingga kontak output rele menutup. 

2) Pada bagian puncak, gaya Fe lebih tinggi dari gaya Fr, sedangkan pada bagian 

bawahnya gaya Fe lebih rendah dari gaya dari gaya Fr. Akibatnya kontak 

gerak rele sedikit bergetar, walaupun tidak sampai tertutup. Ketika kontak-

kontak tersebut sangat berdekatan, getaran itu dapat menimbulkan busur listrik 

(yang lemah) dan menyebabkan kontaknya cepat aus. 

 

 
 

Gambar 2.3 Gaya elektromagnetik pada kontak 
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Getaran kontak tersebut dapat diredam dengan cara: 

1) Memasang shading ring  atau shading coil pada sebagian inti magnet, seperti 

gambar 2.4 (a) 

2) Menggunakan dua set koil magnet, salah satu dilengkapi dengan kapasitor 

seri, seperti gambar 2.3 (b). 

 

 
(a) 

 

  
      (b)       (c) 

 
(a) rele dengan shading koil     (b) rele dengan 2 koil     (c) diagram fasor rele dengan 2 koil 

Gambar 2.4 Cara meredam getaran kontak 

 

2.3.2 Prinsip Kerja Rele Induksi 

Rele induksi ada dalam 3 jenis konstruksi: a) Piringan induksi (induction 

disk), b) Wattmetric, dan c) Mangkuk induksi (induction cup). Koil input dilitkan 

pada inti besi, untuk menghasilkan fluks magnet bolak-balik lebih dari satu, yang 
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berbeda posisi dan fase. Fluks magnet tersebut menginduksikan tegangan pada 

bagian piringan atau mangkuk induksi di mana terpasang kontak-gerak pada 

output rele. Tegangan induksi tersebut menghasilkan arus eddy dan interaksi 

antara fluks-input dan arus eddy tersebut menimbulkan torsi untuk menggerakkan 

atau memutar piringan atau mangkuk tersebut. 

 

 
  

 

(a) shaded pole type induction disk         (b) wattmetric type induction disk   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(c) induction cup relay 

 
Gambar 2.5 Rele induksi 

 

Untuk jenis piringan induksi misalnya, torsi yang dihasilkan dapat 

dijelaskan sebagai berikut. Fluks φ1 menginduksikan emf eφ1 dan arus iφ1 pada 

piringan induksi, sedangkan fluks φ2 menginduksikan eφ2 dan arus iφ2. Torsi 

resultan dari dua pasang besaran φ dan i yang memutar piringan adalah:  

   ( ) (2.2)    ...........................        1221 φφ φφ iiKT −=  

Baik nilai fluks φ1 dan φ2, maupun arus induksi yang dihasilkannya, eφ1 dan iφ1, 

semuanya sebanding dengan arus input. Apabila arus input I dianggap terdiri atas 

dua komponen arus i1 dan i2 yang berbeda fase sebesar α° (yaitu sama dengan 
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beda fase fluks φ1 dan φ2 yang dihasilkannya) maka torsi resultan atau torsi 

totalnya menjadi sebagai berikut.  

( ) ( )[ ]
(2.3)     ..............................................        sinII    

 tcostsintcostsinIIT

21

21

α≈
α+ωω−ωα+ω≈

 

Berarti torsinya akan maksimum pada saat α = 90° dan akan bernilai nul apabila i1 

dan i2 tidak berbeda fase. 

 

2.4 Prinsip Kerja Rele Statik 

Rele statik menggunakan komponen-komponen solid state seperti 

transiator, diode, resistor, kapasitor, dan lain-lain. Fungsi-fungsi seperti 

pengukuran atau pembanding dan kontrol dilakukan pada sirkit statik yang 

mengolah sinyal digital (binary signal) tanpa ada bagian yang bergerak. Bagian-

bagian pokok konstruksi rele statik terdiri atas: 

(3) Converter element, (4) Measuring element, (5) Output element, dan (8) Feed 

element 

 

 
    (1) measuring circuit    (4) measuring element (7) controlled element      (10) measuring circuit supply 
    (2) measuring signals   (5) output element  (8) feed element 
    (3) converter element    (6) output signals  (9) aux voltage source  
 

Gambar 2.6 Bagian-bagian pokok rele statik 
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2.4.1 Converter element 

Alat utama pada bagian converter ini adalah matching transformer, yang 

berfungsi menjadikan pas signal input dengan kebutuhan measuring element. Alat 

lainnya yang dibutuhkan tergantung pada jumlah inputnya apakah hanya satu 

input atau lebih. Untuk rele dengan satu input, misalnya arus atau tegangan. 

Setelah ditransformasi pada matching transformer besaran tersebut di masukkan 

ke diode bridge agar menjadi besaran dc yang masih memerlukan pengelolaan 

lanjutan. Pada rele dengan dua masukan atau lebih, diperlukan dua atau lebih 

diode bridges untuk mendapatkan satu besaran, yaitu tegangan atau arus yang 

akan diberikan ke measuring element (Gambar 2.7). 

 
 

       
 
      Perbandingan Tegangan 
      1. element pengukur 
      2. resistor umpan-balik 
 
 
 

 
       
 

Perbandingan Arus 
      1. element pengukur 
      2. resistor 
 
 

 
(a) perbandingan tegangan dan arus dengan dua masukan 
 
 
 
 

Perbandingan Tegangan 
      1. element pengukur 
      2. resistor umpan-balik 
 
 
 

 
(b) perbandingan tegangan dengan tiga masukan 
 
 

Gambar 2.7 Masukan pada rele 
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2.4.2 Measuring Element 

Bagian ini berupa converter signal analog ke digital yang menjalankan 

fungsi pengukuran. Bentuknya yang paling sederhana berupa Schimitt trigger 

circuit seperti pada Gambar 2.8. 

 

 
 

Gambar 2.8 Schimitt trigger circuit 

 

Bekerja sebagai level detector yang memberikan sebuah step output apabila 

tegangan inputnya melampaui nilai atau level tertentu. Dapat dibandingkan 

dengan jenis polarized dc relay yang bekerja sangat cepat. 

 

2.4.3 Output Element 

Output dari measuring element (3) diperkuat pada bagian ini, yang 

mungkin berfungsi memperbanyak jumlah output, memberikan tundaan waktu 

yang diperlukan. Mungkin berupa auxiliary relay atau berupa kontaktor, yang 

diperlukan untuk memisahkan antara rangkaian yang mengontrol (controlling 

circuit) dan rangkaian yang dikontrol (controlled circuit). Apabila untuk 

mengaktifkan CB, diperlukan output yang sangat kuat, dan silicon controlled 

rectifier (SCR) dapat digunakan yang inputnya berasal dari logic circuit. 
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2.4.4 Feed Element 

Elemen ini berfungsi memberikan catu daya (power supply) agar 

komponen-komponen solid state yang terdapat pada measuring element dan 

output element dapat bekerja. Pernah digunakan build-in auxiliary supply berupa 

NiCd reachargeable cells atau button cells, tetapi tampaknya keandalannya kurang 

memuaskan. Feed element diisyaratkan menghasilkan tegangan yang stabil, agar 

untai solid state pada rele bekerja benar. Penggunaan station batteries merupakan 

cara penyediaan power supply yang paling memuaskan. Terdapat beberapa jenis 

rele yang power supply nya diperoleh dari trafo arus atau trafo tegangan yang 

memberikan input ke rele (1) itu sendiri. 

 

2.5 Aspek Rancangan dan Konstruksi Rele 

Keandalan yang sempurna merupakan persyaratan untama rancangan dan 

konstruksi rele proteksi. Bagian-bagian yang bergerak, kontak-kontak, koil, pada 

rele elektromagnetik, merupakan bagian-bagian yang rentan gagal. Pada rele statik 

komponen solid-state cenderung berumur pendek dan rentan gagal terhadap 

kondisi kerja yang ganas seperti suhu yang tinggi, kelembaban yang tinggi, 

tegangan lebih dan lain-lain. 

Pada rele elektromagnetik diperlukan kecermatan yang tinggi dalam 

rancangan dan konstruksi 1) kontak, 2) bantalan (bearings), 3) komponen 

elektromekanis, dan 4) terminations dan housing. 

 

2.5.1 Kontak 

Kinerja kontak mungkin yang paling besar pengaruhnya bagi keandalan 

rele. Karena itu harus dicegah terjadinya korosi dan pengaruh debu terhadap 

gagalnya kontak. Dalam hal ini, pemilihan bahan kontak dan bentuk permukaan 

kontak memegang peran pokok. Selanjutnya adalah resistans kontak yang rendah, 

dan tidak cepat aus. Bahan seperti emas atau campurannya, platinum palladium, 

dan perak adalah memenuhi syarat-syarat tersebut. Pemilihan bahan kontak 

ditentukan oleh banyak faktor, seperti bentuk arus (dc atau ac), tegangan antara 
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ujung-ujung kontak, besar arus yang diputus, sering ON-OFF, kecepatan 

membuka dan menutup, besar torsi yang menutupnya. 

Konstruksi kontak direkomendasikan agar: 

1) Menghindari pemantulan ketika menutup (baunceproof) untuk menghindarkan 

terjadinya busur (arching) 

2) Mengusahakan tekanan kontak yang cukup tinggi, supaya resistans kontaknya 

rendah 

3) Dirancang untuk ratio (maximum torque) friction yang tinggi, agar 

ketelitiannya tinggi dan tidak melekat (sticking) ketika lama tidak 

dioperasikan 

4) Perlu diingat bahwa arus dc lebih sukar diputuskan dibandingkan dengan arus 

ac. Kontak dapat memutus arus ac yang besarnya 2 sampai 8 kali arus dc. 

Pada umumnya permukaan kontak berbentuk kubah (domed shaped) atau 

berbentuk silindris yang posisinya tegak lurus memberikan kinerja yang terbaik. 

 

2.5.2 Bantalan (bearing) 

Ada beberapa tipe bantalan dengan karakteristiknya masing-masing  

1) Single ball bearings: sensitivitasnya tinggi dan gesekannya rendah. Bola 

tunggal di pasang di antara dua ujung dengan cup shaped sapphire jewels. 

2) Multi ball bearings: gesekannya rendah, lebih tahan terhadap kejutan (shock) 

dan kombinasi dorongan ke samping dan ke ujung, dibandingkan single ball. 

3) Pivot and jewel bearing: tipe yang paling umum dipakai untuk presisi yang 

tinggi, misalnya pada rele mangkuk induksi. Supaya lebih tahan terhadap 

kejutan, permata (jewels) disangga dengan per (spring mounted jewels) 

4) Knife edge bearings: biasanya dipakai pada hinged armature relays yang 

mengoperasikan banyak kontak. 

 

2.5.3 Rancangan Elektromekanikal 

Ini terdiri atas sirkit magnetis, pemasangan inti magnet, gandar (yoke) dan 

jangkar (armature). Arus nominal koil biasanya 5A atau 1A, dan harus mampu 

mengalirkan arus sekitar 15 kalinya untuk waktu satu detik. Tegangan nominalnya 
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220 V, tetapi isolasinya dirancang agar tahan terhadap tegangan 4 kV atau lebih. 

Penampang kawatnya tidak boleh kurang dari 0,05 cm, 

 

2.5.4 Terminations dan Housing 

Susunan armature dan magnetnya dipasang ke dudukannya dengan 

bantuan per, dan per tersebut diisolasikan dari armature serta blok dudukannya. 

Kontak diam (fixed contacts) biasanya dikeling (reveted) atau di las (spot welded) 

ke link  terminal rele. 

Pada rele statik karena tidak terdapat bagian-bagian yang bergerak maka 

tidak diperlukan adanya bantalan sehingga imun terhadap getaran, dan 

pemeliharaan (maintenance) yang diperlukan oleh rele statik sangat sedikit. 

Kegagalan kerja rele statik kira-kira hanya sepertiga dari kegagalan kerja rele 

elektromagnetik. Kegagalan tersebut berasal dari komponen kecil-kecil yang 

jumlahnya sangat banyak dalam rangkaian rele statik. Catastrophic failure rate 

komponen-komponen rele statik yang tertinggi terdapat pada potentiometer dan 

switches, diikuti pada lilitan dan diode, sedangkan pada transistor, kapsitor, dan 

resistor laju kegagalannya paling kecil. Komponen semikunduktor dapat berumur 

panjang asalkan tidak terkena pancangan tegangan (voltage spikes) yang kerap 

terjadi pada switching rangkaian berisi induktans (L) dan kapasitans (C). 

Transistor juga mudah rusak kalau terkena suhu tinggi, atau karakteristiknya akan 

berubah kalau terkena suhu di atas normal. Teknik penyolderan yang bagus atau 

penambahan head sinks pada transistor dapat mengurangi pemanasan. 

Electrical connections rangkaian rele statik memerlukan perhatian khusus, 

mengingat menangani arus dalam orde miliamper dan tegangan dalam milivolt, 

maka adanya korosi pada bagian sambungan tentu sangat menghambat arus. 

Karena itu semua kontak tekan (pressure contacts) harus dilapisi emas (gold 

plate) dengan ujung bercabang (bifurcated tips). Juga harus dihindari adanya dry 

soldered joint, yaitu solderan yang area kontaknya tidak cukup. Poorbonding 

seperti itu lama kelamaan kontaknya akan berkurang karena menderita getaran, 

pengembangan, penyusutan berulang-ulang, dan korosi. Kalau memungkinkan, 
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digunakan sambungan wire wrapping yaitu kedua ujung yang disambung dililit 

kawat pengikat. 

Plug-in module and connector perlu mendapat perhatian yang khusus 

juga. Untuk keperluan melakukan test dan penggantian, unit rele dibangun dalam 

bentuk modul. Tiap modul dengan praktis dapat dikeluarkan dari maunting case 

nya tanpa harus memutus wiring (pengawatan) karena dirancang dalam bentuk 

plug-in modules. Agar diperoleh konuktivitas yang baik dalam semua keadaan, 

tekanan kontaknya haruslah cukup tinggi. Hal ini menyebabkan modul sukar 

dilepas dari kasisnya, dan menyebabkan kontak-kontaknyanya tergores pada 

lapisan luarnya (yang dilapisi emas). Desain yang baik untuk mengatasi hal ini 

adalah dengan baut-ulir (turn-screw) yeng menekan kontak secara bersamaan 

ketika dalam posisi siap kerja. 

 

2.6 Perbandingan Rele Statik dan Rele Elektromagnetik 

Sebagai jenis rele generasi yang lebih baru, rele statik mempunyai banyak 

keunggulan dibandingkan dengan rele elektromagnetik, meskipun juga masih 

memiliki beberapa kelemahan. 

Keunggulan rele statik: 

1) Responsnya cepat karena tanpa inersia dan gesekan. Resetnya juga cepat, 

karena tanpa overshoot dan nilai reset yang tinggi, 

2) Tidak adanya bantalan menyebabkan tidak ada gesekan dan tahan getaran; 

sedangkan minimnya kontak-kontak mengurangi masalah gangguan kontak 

(korosi, arus, dan bouncing), 

3) Seringnya beroperasi tidak menimbulkan pemerosotan yang berarti,  

4) Sensitivitasnya tinggi, karena factor power-gain yang tinggi, dan mudah 

diberikan amplifikasi, 

5) Akurasinya tinggi, bentuk fisiknya kecil, konsumsi energinya rendah sehingga 

tidak menimbulkan burden yang tinggi pada trafo instrument. 

 

Keterbatasan atau kekurangan rele statik: 

1) Karaktersitiknya berubah karena pengaruh suhu-dalam dan umur, 
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2) Tidak tahan terhadap voltage-spikes dan suhu-luar yang tinggi, 

3) Keandalannya ditentukan oleh kualitas komponen-komponen kecil yang 

jumlahnya banyak (serial), dan sambungan-sambungannya, 

4) Modul dan desainnya cepat berubah, sehingga sukar didapat data operasi 

akurat bagi rele yang bersangkutan, 

5) Low short-time overload capacity, sehingga harus dibebaskan dari menangani 

gangguan yang berat. 

 

Untuk mengatasi keterbatasan dan kekurangan tersebut ditempuh berbagai cara, 

antara lain: 

1) Error karena suhu, dihilangkan dengan memasang thermistor atau 

menggunakan silicon transistor, 

2) Ageing diminimalkan dengan proses pre-soaking untuk beberapa jam pada 

suhu yang relatif tinggi, 

3) Voltage-spikes, pengaruhnya dihilangkan dengan filter dan shielding, 

4) Menggunakan metode solder yang modern atau penyambungan secara wire-

wrapping, dan menggunakan komponen berkualitas super, untuk 

mempertinggi keandalan, 

5) Peningkatan terus-menerus kualitas komponen, termasuk kualitas transistor 

atau IC, 

6) Overload pada rele dihindari dengan circuit design yang benar. 

Rele proteksi harus dapat mengolah satu atau lebih besaran input agar 

dihasilkan besaran output dengan karakteristik tertentu, dan cukup kuat untuk 

mengoperasikan peralatan yang dikontrolnya. Dalam pengolahan, rele harus 

melakukan proses matematis seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

pembagian, pengkuadratan, dan pengakaran. Empat operasi yang pertama 

dilakukan untuk input yang berupa skalar maupun vektor. Seperti rele 

elektromagnetik, rele statik dapat dapat melakukan operasi tersebut dengan lebih 

mudah, sehingga dapat dihasilkan karakteristik yang lebih halus dan lebih 

beraneka ragam. 
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Pada bagian output, rele elektromagnetik dapat menghasilkan output yang 

lebih kuat. Pada rele statik, untuk memperkuat output nya ditempuh berbagai cara: 

1) Menggunakan piranti output yang super sensitif, yang dapat menerima tenaga 

input hanya 100 microwatt, seperti: 

a) Polarized dc relay, 

b) Thyratron (sudah jarang), 

c) Thyristor atau SCR, 

d) Reed relays (sebagai pengganti thyratron). 

2) Memasang transistor amplifier pada output device yang kurang sensitive, 

misalnya attached armature relay yang biasa. 

 

Walaupun untai elektronik (transistor, IC) memberikan banyak 

keunggulan dibandingkan dengan untai elektromaknetik yang mengandalkan pada 

gerakan, tetapi keduanya ternyata berguna dan sifatnya saling melengkapi, 

sehingga digunakan bersama-sama pada rele proteksi. Begitu juga pada aplikasi 

rele proteksi pada sistem tenaga, rele elektromagnetk yang telah terpasang masih 

terus dapat digunakan bersama-sama dengan rele proteksi yang lebih baru. 

Penggantian rele elektrogmagnetik tidak dapat dihindari, apabila suatu 

instalasi direnovasi, dimana diperlukan telemetering dan telecontrol. 

 
Tabel 2.1  
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3. PRINSIP DASAR DAN KOMPONEN PROTEKSI 

 

Untuk proteksi suatu zona tidak cukup hanya ada rele proteksi, tetapi 

masih diperlukan trafo instrument untuk memberi masukan yang sesuai, juga 

diperlukan catu daya agar sistem proteksi bisa bekerja. Bekerjanya rele harus 

benar, yaitu tidak salah melihat gangguan dan juga tidak salah dalam mengisolir 

gangguan. Dua hal terakhir ini disebut dengan diskriminasi dan seleksi. 

 

3.1 Metode Diskriminasi dan Seleksi 

Diskriminasi dan seleksi mengandung pengertian yang berbeda, tetapi 

metode aktualitasnya banyak yang sama. 

1) Selektif :  mampu mengisolir hanya bagian yang mendapatkan gangguan saja, 

sedangkan bagian yang lain (yang sehat) tetap bekerja 

2) Diskriminatif: mampu membedakan antara gangguan yang sesungguhnya, 

dengan keadaan operasi normal yang kadang-kadang menimbulkan gejala 

seperti gangguan (disamping harus mampu membedakan antara keadaan 

normal dan keadaan gangguan). 

? 
 ? ? 

 

Normal 
atau 

Gangguan 

G 
 

(D) 

Gangguan apa 
Atau 

Gangguan di mana 

L 
 

(S) 

Pengaman 
yang mana 

harus bekerja 
 
 

Metode         Metode 
1) Besar arus/tegangan 
2) Arah arus dan daya 
3) Besar impedans 
4) Beda arus/tegangan 
5) Urutan arus 
6) Kenaikan suhu 
7) Kenaikan tekanan 

1) Waktu kerja 
2) Besar arus/tegangan 
3) Arah arus dan daya 
4) Besar impedans/jarak gangguan 
5) Beda arus/tegangan 
6) Urutan arus 
7) Kenaikan suhu 
8) Kenaikan tekanan 
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Metode untuk membedakan dan melokalisir gangguan dapat 

dikelompokkan menjadi dua, pertama yang didasarkan pada lokasi gangguan, dan 

kedua pada jenis gangguan. 

1) Metode yang didasarkan pada lokasi gangguan, bertolak dari jawaban atas 

pertanyaan: 

a) Apakah gangguan itu berada di dalam atau di luar zone proteksi? 

b) Apakah berada di dalam zone utama atau zone backup? 

c) Apakah gangguan berada di sebelah depan atau belakang? 

Keadaan tersebut dibedakan berdasarkan hal-hal berikut: 

1) Pembedaan dengan waktu pelepasan gangguan 

2) Pembedaan dengan besar arus gangguan 

3) Pembedaan dengan waktu dan arah gangguan 

4) Pembedaan dengan jarak gangguan 

5) Pembedaan dengan gabungan waktu dan besar arus, atau 

6) Pembedaan dengan gabungan waktu dan jarak gangguan 

7) Pembedaan dengan keseimbangan arus 

8) Pembedaan dengan arah aliran daya 

9) Pembedaan dengan sudut fase 

 

Metode yang didasarkan pada jenis gangguan, apakah itu gangguan ke 

tanah, dan itu gangguan unbalance. 

Hal tersebut dibedakan menggunakan: 

1) Rangkaian urutan nul, untuk gangguan ke tanah, 

2) Rangkaian urutan negatif, untuk gangguan unbalance 

 

3.2 Komponen Utama Proteksi 

Proteksi terdiri atas empat komponen utama yakni: 1) trafo instrument, 2) 

rele proteksi, 3) catu daya dc, dan 4) pengontrol CB. Dalam skema sederhana 

dapat digambarkan seperti pada gambar 3.1. 



 29

 
 

CT :  current transformer, salah satu jenis trafo instrument 
PR :  protective relay, dalam hal ini berupa over current relay 
SB :  station battery, dengan charger 
TC :  trip oil CB, bagian dari pengontrol CB 
CB :  circuit breaker 

 
Gambar 3.1 Skema dasar rele arus lebih 

 

Jenis trafo instrumen yang dibutuhkan tergantung pada rele yang dilayani. 

Rele tegangan memerlukan potential transformer (PT), rele daya dan rele jarak 

membutuhkan CT dan PT. Catu daya dc yang paling dapat diandalkan adalah 

station battery yang selalu diisi menggunakan battery charger, berfungsi mencatu 

arus kontrol guna menutup dan membuka CB, dan catu daya kepada rele apabila 

digunakan rele statik. Pengontrol CB berfungsi untuk men-trip, menutup, dan 

mungkin diperlukan untuk menutup balik (reclose) CB. 

Aspek-aspek penting ketiga komponen utama proteksi trafo instrument, 

station battery, dan pengontrol CB akan diuraikan di bawah ini, sedangkan 

karakteristik rele proteksi akan dibahas pada bab berikut. 

 

3.3 Trafo Instrumen 

Karena sistem tenaga bekerja pada tegangan tinggi dan arus yang besar, 

maka instrumen pengukur dan rele dihubungkan ke sistem tersebut melalui trafo 

instrument. Ada dua macam trafo instrumen, yakni trafo arus dan trafo tegangan. 

Trafo arus untuk mendapatkan arus yang besarnya sebanding dengan arus di sisi 

primer, besar arus minimal sekundernya adalah 5 A atau 1 A. 
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Trafo tegangan digunakan untuk mendapatkan tegangan sekunder yang 

sebanding dengan tegangan pada sisi primer, dan besar tegangan nominal sisi 

sekunder adalah 120 volt. 

 

3.3.1 Trafo Arus 

Primer trafo arus (current transformer) atau CT dipasang seri dengan 

saluran arus beban, sedangkan perlengkapan ukur dan rele yang memerlukan arus 

dihubungkan seri pada sekunder CT. Perlengkapan ukur dan rele yang 

mendapatkan arus dari CT disebut burden dari CT tersebut. 

  
   (a) Hubungan bintang   (b) Hubungan Segitiga 

Gambar 3.2 Rangkaian pemasangan trafo arus 

 

Karena impedans di primer CT terdiri atas impedans beban (load) sistem, 

yang jauh lebih besar dari pada impedans burden di sekunder CT, maka arus 

sekunder CT tidak ditentukan oleh besar burden, tetapi oleh besar beban pada 

sistem. Tetapi jika burden yang terpasang (seri) pada CT terlampau besar, inti CT 

akan jenuh dan akibatnya tidak akan dapat menghasilkan arus sekunder yang 

sebanding dengan arus primernya. Hal ini dapat dijelaskan menggunakan kurve 

eksitasi sekunder CT tersebut. 

Tegangan sekunder CT adalah hasil kali arus sekunder (A) dengan 

impedans total di sekunder CT (ohm). Jika jumlah burden besar, maka impedans 

total akan besar, jika arus beban naik maka tegangan sekunder akan naik yang 

mungkin melampaui knee point. Arus eksitasi akan naik dengan laju yang lebih 

besar, dan arus sekunder CT naik dengan laju yang lebih kecil 
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Gambar 3.3 Karakteristik eksitasi sekunder CT 

 

3.3.1.1 Rangkaian ekivalen trafo arus 

Untuk memahami prinsip kerja dan karakteristik trafo arus, pertama kali 

perlu diketahui rangkaian ekivalennya. 

 
Gambar 3.4 Rangkaian ekivalen trafo arus 
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Pada gambar 3.4d sebuah sumber 11 KV melayani beban 300 A melalui 

satu saluran. Pada saluran sepanjang CT 300/5 yang mempunyai resistans 

kumparan sekunder 0.2 Ω, reaktans magnetisasi 50 Ω, dan resistans shunt 150 Ω. 

Burden to system load yang dilayani oleh CT adalah 10 VA. 

Gambar 3.4a sama seperti gambar 3.4d, hanya saja tegangan dinyatakan 

terhadap netral (1/ 3  x 11 KV) = 6350 V), pada primer digambarkan impedans 

sistem daya ( Z = 6350 V/300 A = 21.2 Ω), impedans CT belum digambarkan. 

Gambar 3.5b merupakan pengembangan gambar 3.5a, CT digambarkan 

sebagai sebuah CT ideal digabung dengan reaktans magnetisasi, resistans shunt, 

resistans kumparan primer = nul. Arus sekunder terbagi menjadi dua bagian, yaitu 

arus shunt, yang mengalir melalui admintans shunt CT (= 1/150 + 1/j50), dan arus 

ke burden yang melalui resistans kumparan sekunder (0.2 Ω) dan resistans burden 

(0.4Ω). 

 
 

Zm : impedans terhadap arus eksitasi Ie = ( )( )
( ) ( ) Ω∠=

+
o724,47

50j150
50j150  

ZL : impedans beban sistem (load) 
Zb : impedans burden 
Zs : impedans sekunder CT 

 
Gambr 3.5 Rangkaian ekivalen CT pada Gambar 3.4 dilihat dari sisi sekunder 

 

Pada arus normal 300 A, Ip = 5 A, Is = 4,9375 A, dan Ie = 0,0625 A, jauh 

lebih kecil dibandingkan Is. Apabila beban betambah dua kali lipat, Ip = 10 A, 

terbagi menjadi Is = 9,875 A, dan Ie = 0,125 A. Berarti arus sekunder CT juga naik 

dua kali lipat. Kenaikan tersebut disebabkan oleh impedans beban Cl berkurang 
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setengahnya. Tetapi jika burden yang berubah, misalnya Zb menurun dari 0,4 Ω 

menjadi 0,2 Ω, maka besar arus hampir tidak berubah: Ip tetap = 5 A, Is = menjadi 

4,958 A dan Ie = 0,042 A. Artinya arus output CT tidak dipengaruhi oleh 

perubahan burden, akan tetapi oleh perubahan beban (load) rangkaian daya. 

Keadaan ini berlaku jika CT belum mencapai jenuh. 

Kalau sekunder CT terbuka, berarti Zb = ~ sehingga Is = 0, dan Ie = Ip. 

Dalam keadaan normalnya Ip = 5 A maka tegangan sekunder CT akan naik 

menjadi:  VxAZIV mes  237 7,44   5 =Ω==   

Tegangan tersebut berbahaya bila tersentuh oleh manusia. 

Lebih-lebih dalam keadaan hubung singkat, Arus Ip naik berlipat kali, sehingga 

tegangan Vs juga naik tinggi. Besar arus eksitasi CT (Ie) menyatakan tingkat 

ketelitian CT tersebut. Hubungan antara arus eksitasi dengan error CT dapat 

diperlihatkan lebih jelas melalui diagram fasor CT. 

 

3.3.1.2 Diagram fasor trafo arus 

Lilitan primer CT resistansnya sangat kecil atau bahkan nul, karena hanya 

terdiri atas beberapa lilitan bahkan hanya berupa penghantar lurus yang sangat 

pendek. Oleh sebab itu tidak terjadi drop tegangan pada sisi primer, begitu pula 

dengan tegangan primer; yang ada hanya arus primer, arus sekunder, tegangan 

sekunder (Gambar 3.6). 

Arus primer (Ip) tergantung pada sistem, dalam keadaan hubung singkat 

besar arus dapat berlipat kali besarnya terhadap arus normal. Sebagian kecil dari 

arus ini (Ie), terpakai pada inti CT untuk menghasilkan fluks magnet (Φ), dan 

sebagian kecil dari Ie hilang sebagai rugi-rugi inti CT, menyebabkan arus Ie sedikit 

bergeser fasenya terhadap Φ. Bagian terbesar dari Ip ditransformasikan menjadi 

arus sekunder (Is), sebagai output CT tersebut. Arus Is ini menimbulkan drop 

tegangan pada kumparan sekunder CT berujud Is.Rs dan Is.Xs, yang biasanya Rs 

bernilai jauh lebih besar dari Xs. Selisih antara magnitude Ip dan Is menyatakan 

kesalahan ratio (ratio error) atau current error, dan ini tergantung pada 

magnitude Ie. 
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Vs :  tegangan sekunder 
Is :  arus sekunder 
Es :  emf sekunder 
Rs :  resistans sekunder 
Xs :  reakstans sekunder 
Φ :  fluks pada inti 
Ip :  arus primer 
Ie :  arus eksitasi 

 
 
 
 
 

 
Gambar 3.6 Diagram fasor trafo arus 

 

Pergeseran sudut fase Is terhadap Is, yaitu θ, menyatakan kesalahan sudut 

fase (phase error) biasanya kesalahan sudut fase ini sangat kecil. Ratio error 

dapat diperkecil melalui kompensasi jumlah lilitan sekunder. Bagi CT yang tidak 

dikompensasi, besar arus eksitasi CT menyatakan composite error, yaitu 

gabungan ratio error dan phase error. Kompensasi lilitan dilakukan dengan 

mengurangi jumlah lilitan sekunder. Misalnya CT dengan ratio 1 : 200 yang 

mempunyai error 1,5% pada arus rated, pengurangan dua lilitan akan 

menurunkan ratio error menjadi 0,5%. 

 

3.3.1.3 Burden 

Trafo arus dipasang untuk memberikan input arus yang sesuai kepada alat-

alat ukur seperti ammeter, wattmeter, dan KWH-meter, atau kepada rele proteksi 

seperti rele arus lebih, rele diferensial, dan rele jarak. Kedua jenis peralatan 

tersebut memerlukan jenis CT yang berbeda. Alat-alat ukur memerlukan jenis CT 

untuk pengukuran dan rele proteksi memerlukan jenis CT untuk proteksi. Alat-alat 

ukur maupun rele proteksi merupakan beban bagi CT, tetapi bukan besar arusnya 

yang sebanding dengan jumlah beban CT, melainkan besar tegangannya. Maka 

beban CT disebut burden. Burden sering dinyatakan dalam satuan Ohm, tetapi 

lebih tepat dalam VA. 
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Misalkan sebuah rele dengan arus nominal 5A mempunyai impedans input 

2Ω, maka besar burden-nya adalah: 

Burden = (5 A x 2 Ω) x 5A = 50 VA 

Kalau nominal rele adalah 1A, maka besar burden adalah: 

Burden = (1 A x 2 Ω) x 1A = 2 VA 

Apabila burden CT adalah alat yang menggunakan inti besi seperti halnya rele 

elektromagnetik, maka impedans dan VA-nya akan menjadi lebih besar pada saat 

menerima arus hubung singkat yang besar, karena inti besi rele tersebut 

mengalami kejenuhan. Misalnya rele arus lebih yang dalam keadaan normalnya 

hanya beberapa VA akan naik menjadi berpuluh VA atau mungkin lebih dari 100 

VA apabila arus inputnya naik pada tingkatan arus hubung singkat yang besar. 

Jumlah burden yang besar dapat menyebabkan arus output CT menjadi 

lebih kecil dari semestinya, pada nilai arus input yang lebih besar dari arus 

nominal CT. Untuk mendapatkan besar arus yang proporsional terhadap arus 

primer, burden membutuhkan tegangan sekunder CT atau Vs yang besarnya: Vs = 

Is (Zb + Zl + Zs); dengan Zl = impedans lead atau kawat penghubung, Zb = 

impedans burden, dan Zs = impedans sekunder CT. 

Kalau inti CT jenuh, tegangan induksi di sekunder CT, Es yang tertinggi 

dapat dihasilkannya lebih rendah dari Vs. Maka karena Vs dibatasi oleh Es 

(keduanya harus sama) arus Is menjadi lebih kecil. Kalau penurunan nilai Is tidak 

diinginkan, maka yang harus diperkecil adalah Zb (dengan memilih rele yang 

burden-nya lebih rendah) dan/atau Zl (dengan memperpendek panjang lead wire 

atau memperbesar penampangnya) 

 

3.3.1.4 Jenis-jenis trafo arus 

Agar praktis dalam pemakaiannya, trafo arus dibuat dalam beberapa tipe 

konstruksi seperti berikut: 

1) Ring type, pasangan indoor, untuk tegangan rendah (TR) dan tegangan 

menengah (TM), 

2) Bushing type, dipasang pada bushing trafo daya, untuk tegangan tinggi (TT), 

3) Bar primary type, pasangan indoor untuk TM, 
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4) Waund primary type, pasangan indoor untuk TM, 

5) Oil-insulated type, pasangan outdoor, untuk TT dan TET (Tegangan Ekstra 

Tinggi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Tipe-tipe konstruksi trafo arus 

 

Menurut kegunaannya, trafo arus dibedakan menjadi dua jenis yaitu CT 

untuk pengukuran (measured CT) dan CT untuk proteksi (protection CT). Kedua 

jenis tersebut berbeda dalam karakteristik, batas operasi, dan batas ketelitiannya. 

CT pengukuran titik tumitnya (AP = ankle point) tidak tampak (berada di dekat 

titik 0), kurvenya linier mulai dari titik 0 hingga ke titik lutut (KP = knee point). 

Titik lulut (KP) nya berada pada wilayah pengukuran tertingginya. Titik tumit 

(AP) CT proteksi berada di bawah arus nominal CT, dan titik lulutnya berada di 

wilayah arus hubung singkat, yang jauh lebih tinggi (berlipat kali) arus nominal 

CT. 
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3.3.1.5 Batas ketelitian trafo arus 

Karena trafo arus memerlukan arus eksitasi agar dapat menghasilkan 

output, maka selalu terdapat kesalahan (error) baik dalam perbandingan 

transformasinya (ratio error) maupun pada posisi sudut fasenya (phase error). 

Error tersebut akan normal (kecil) apabila CT dioperasikan pada bagian linier 

kurve karakteristiknya. Apabila arus input melebihi batas-batas operasi linier, 

error CT menjadi lebih besar. Batas-batas pengoperasian CT perlu diketahui 

dengan jelas sebelum menetapkan jenis maupun rating CT yang dipilih. Tabel 3.1 

menunjukkan kelas CT untuk pengukuran dan batas-batas ketelitiannya. Klas 0,1 

sampai Klas 1 diperlukan untuk pengukuran yang lebih teliti (penekanan pada 

measuring) sedangkan klas 3 dan klas 5 untuk meter-meter panel (penekanan pada 

indikating). 

 

Tabel 3.1 Batas error CT untuk pengukuran Klas 0,1 sampai 1 

 
 

Trafo arus untuk proteksi, error-nya maksimum 5% atau 10% pada 

wilayah operasi liniernya. Apabila CT itu jenuh error akan naik melampaui batas-

batas tersebut. Tabel 3.3 menunjukkan error CT klas 5P dan 10P. Di belakang 

huruf P masih terdapat angka yang disebut standard accuracy limit factor, 

misalnya angka 5, 10, 15, 20 atau 30. Angka tersebut adalah kelipatan arus 

nominal CT, yang merupakan batas-atas arus input, yang tidak melampaui batas 

atas error CT. 
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Tabel 3.2 Batas error CT untuk proteksi 

 
 

Trafo arus klas X dirancang untuk masukan rele proteksi yang 

memerlukan ketelitian lebih tinggi. Kode klasnya tidak ditulis dengan ..P.. , 

melainkan dengan huruf X disesuaikan dengan keterangan error-nya dan tinggi 

titik lututnya. 

Titik lulut (KP) yang ada pada kurve pacuan sekunder CT, 

menggambarkan bahwa kenaikan arus pacuan atau eksitasi (ΔIe) sebesar 50% 

akan menghasilkan emf sekunder sebesar, ΔE = 10%. Pada titik ini, tegangannya 

= EKP dan arusnya = IKP. Makin tinggi EKP tersebut, makin besar kemampuan CT 

yang bersangkutan. 

Dalam standard Amerika, terdapat beberapa kode untuk mengetahui jenis 

dan ketelitian trafo arus, seperti kode C (misalnya C200, B.2), kode H (misalnya 

2,5 H400), dan kode L (misalnya 10L800). 

1) Dengan kode C, artinya ratio error-nya dihitung sebagai berikut: 

Misal CT tipe C200, B.2, berarti kesalahan nisbah CT ini dapat dihitung dan 

kesalahan tersebut tidak lebih dari 10% pada nilai arus 1 hingga 20 kali arus 

rated, pada burden standard yang ditunjukkan (dalam hal ini 2 Ω) atau pada 

burden yang lebih rendah. 

Sebab: 2 Ω x 5 A x 20 = 200 V 

Tegangan maksimum yang dapat 
dikalikan pada error ≤ 10 % 

     Kelipatan terhadap arus rated 
Arus sekunder nominal 

   Burden standard CT 
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2) Dengan kode H; trafo arus klas H = CT yang mempunyai impedans bocor 

tinggi. Yang termasuk kelas H adalah semua CT jenis window type atau 

wound and through type. 

Misal CT tipe 2,5 atau 10 H400, berarti CT ini dapat bekerja tanpa melampaui 

2 macam batas ketelitian yaitu 2,5% atau 10% apabila tegangan sekundernya 

tidak melampaui 400 V, pada arus 5 hingga 20 kali arus rated CT. Pada arus 

yang lebih rendah dari 5 kali, tegangan yang dihasilkan sebanding dengan 

besar arus. 

3) Dengan kode L; trafo arus klas L = CT yang mempunyai impedans bocor 

rendah. Bushing CT termasuk ke dalam klas L. 

Misal CT tipe 2,5 atau 10 L800, berarti CT ini dapat bekerja tanpa 

melampaui batas ketelitiannya, yaitu 2,5 % atau 10 %, apabila tegangan 

sekundernya tidak melampaui 800 V pada arus sebesar 20 kali arus rated 

CT. Pada arus yang lebih rendah, CT ini menghasilkan tegangan 

sebanding dengan besar arus, suatu burden tertentu. 

 

3.3.1.6 Menghitung kejenuhan trafo arus 

Memilih trafo arus yang cukup memenuhi persyaratan input untuk 

proteksi, merupakan salah satu kunci agar sistem poteksi yang dirancang bekerja 

dan tepat. Pertama, CT yang dipilih harus dapat menghasilkan tegangan sekunder 

yang dibutuhkan oleh burden. Kedua, error CT masih ada dalam batas yang dapat 

diterima. Berikut, ada beberapa cara untuk mengetahuinya: 

1) Dengan mengamati, apakah arus input CT melebihi standard accuracy limit 

factor CT tersebut. Jika CT menggunakan kode P. Arus input CT tidak boleh 

melampaui batas ketelitian CT supaya error-nya tidak melebihi prosentase 

error yang tertera pada CT. Jika CT menggunakan kode C, hasil kali arus 

sekunder CT dengan jumlah burden CT tidak boleh melampaui tegangan 

maksimum CT. 

2) Dengan menghitung kerapatan (densitas) fluks magnet pada inti CT 

menggunakan rumus: 

( )LSBss ZZZIBAfNE ++== −8
max 10     44,4  
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dengan: 
1. ES : tegangan induksi pada sekunder CT simetris (volt) 
2. N : jumlah lilitan sekunder 
3. f : frekuensi arus listrik (Hz) 
4. A : luas penampang inti CT (m2) 
5. Bmax : kerapatan fluks maksimum pada inti (maxwell/m2) 
6. IS : arus sekunder CT (amper) 
7. ZB : Impedans burden (Ω) 
8. ZS : impedans sekunder CT (Ω) 
9. ZL : impedans saluran dari CT ke rele (Ω) 

 

Contoh: 

Sebuah CT dengan inti besi silikon, perbandingan transformasi 2000/5 A, 

penampang inti luasnya 3,1 m2, resistans kumparan sekunder 0,31 Ω.  

Arus jaringan maksimum pada primer CT = 40.000 A, frekuensi 60 hertz. Burden 

dari rele dan saluran penghubungnya berjumlah 2 Ω. Apakah rele tersebut masih 

bekerja dalam batas-batas ketelitiannya? 

Perbandingan transformasi CT = 2000/5 = 400 

Apakah CT belum jenuh, dengan arus primer 4000 A akan dihasilkan arus 

sekunder IS = 40.000/400 = 100 A. 

Dengan IS = 100 A, pada sekunder CT diperlukan tegangan sebesar: 

IS (ZB + ZS) = 100 (2 + 0,31) = 231 volt. 

Apakah CT tersebut dapat menghasilkan tegangan 231 volt dapat dihitung dari 

kerapatan fluks yang dibutuhkan dengan menggunakan rumus: 

231 = 4,44 x 400 x 60 x 3,1 x Bmax x 10-8 

2
8

max maxwell/m 70.000 
1,3  60  400  44,4

10  231
==

−

xxx
xB  

 

Baja silikon yang merupakan inti CT mampu dilalui fluks magnet dengan 

kerapatan 77.500 hingga 125.000 maxwell/m2 sebelum mengalami kejenuhan. 

Angka yang lebih rendah berlaku bagi baja silikon jenis lama (15 – 20 tahun lalu) 

sedangkan angka yang tinggi berlaku bagi baja silikon keluaran baru yang 

mempunyai permeabilitas tinggi, misalnya yang dinamakan hipersil. Sebagai 

angka rata-rata dapat digunakan 100.000 maxwell/m2. 
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Pada soal di atas, angka 70.000 maxwell/m2 berada di bawah angka terendah. Jadi 

inti CT tersebut belum jenuh, CT dipastikan bekerja di dalam batas ketelitiannya. 

3) Dengan menghitung tegangan sekunder 

Untuk itu diperlukan data mengenai: 

a) Besar tiap burden dan faktor daya masing-masing burden yang terhubung 

pada sekunder CT, termasuk juga impedans sekunder CT dan saluran 

penghubung CT ke seluruh peralatan. Besar tiap burden harus 

diperhitungkan dalam keadaaan primer mengalir arus hubung singkat 

terbesar. Pada rele arus lebih yang menggunakan instantaneous trip, 

burden dihitung pada nilai arus instantaneous setting relay tersebut. 

Peralatan yang menggunakan inti besi (yang menjadi burden CT) 

memerlukan perhatian khusus, karena dalam keadaan arus yang besar, inti 

besi menjadi jenuh, sehingga impedansnya akan berubah. 

b) Kurve pacuan sekunder dan arus pacuan yang dinyatakan dalam besaran 

sekunder. Dengan arus hubung singkat terbesar (atau dengan arus 

instantaneous setting relay arus lebih), dan jumlah impedans seluruh 

burden, dihitung tegangan yang diperlukan pada sekunder CT. 

c) Arus hubung singkat terbesar (short circuit level) atau arus instantaneous 

setting relay arus lebih, serta perbandingan transformasi CT. Ini 

diperlukan untuk menghitung tegangan pada sekunder CT, seperti pada 

butir 2) di atas 

 

Tegangan yang dihitung dari data a) dan c), dipasang pada kurve (data 

b) dan di koreksi: 

 Apakah CT dapat menghasilkan tegangan tersebut atau tidak. Jika 

tidak, perlu dipilih ratio (nisbah) yang lebih tinggi 

 Apabila CT dapat menghasilkan tegangan yang diperlukan itu, 

tentukan besar arus eksitasi yang diperlukan (misalkan = Ie) 

 Dari arus eksitasi itu dan arus hubung singkat dinyatakan dalam 

besaran sekunder CT (misalkan = I1), 
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% 100  
1

x
I
Ie e=  

 Apabila kesalahan gabungan itu tidak lebih dari batas tertinggi, 

rangkaian tersebut dapat digunakan. Tetapi bila kesalahan itu 

terlalu besar, perlu dipilih nisbah CT yang lebih tinggi. 

 

Contoh 1. 

Perhitungan Burden CT 

Memilih CT-ratio untuk multiratio bushing-type CT 

 

 
Gambar 3.8  Kurve eksitasi untuk multiratio bushing CT (ASA 

Accuracy Classification) 
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Posisi tap dipilih pada 600/5, untuk rangkaian sekunder CT yang terdiri dari rele 

arus lebih yang dilengkapi instantaneous trip, sebuah watthourmeter, dan sebuah 

ammeter. Rangkaian primer CT mempunyai kemampuan dialiri arus gangguan 

sebesar 24.000 A. Dari buku Instruction peralatan dan tabel kabel, diperoleh data 

sebagai berikut. 

1) Rele dengan unit tundaan waktu: 4 – 12 A, dengan burden 2,38 VA, setting 

arus 4 A, fator daya 0,375 dan 146 VA, setting arus 40 A, factor daya 0,61 

2) Rele dengan unit seketika: 10 – 40 A, dengan burden 4,5 VA, setting arus 10 

A, dan 40 VA, setting arus 40 A, faktor daya 0,2 

3) watthourmeter: burden 0,77 watt pada arus 5 A dan faktor daya 0,54 

4) Ammeter: burden 1,04 VA pada arus 5 A dan faktor daya 0,85 

5) Kabel (wire): burden 0,08 Ω pada faktor daya 1 

6) Trafo arus (CT): resistans sekunder 0,298 Ω pada 25˚ 

 

Langkah-langkah untuk menentukan kinerja (performance) CT untuk rangkaian di 

atas adalah sebagai berikut. 

1) Menentukan burden pada sekunder CT 

2) Menentukan besar tegangan yang diperlukan oleh CT untuk mengoperasikan 

rele pada arus maksimum yang terjadi 

3) Menentukan arus pacuan CT dan menghitung kesalahan CT 

 

Langkah 1 

Seperti disebutkan di atas, burden CT dinyatakan dalam VA dan faktor 

daya (PF), atau dalam impedans dan faktor daya. Karena kebanyakan peralatan 

yang dihubungkan ke CT mengandung magnetic path yang dapat menjadi jenuh, 

maka burden harus dihitung pada nilai spesifik terbesar yang mungkin terjadi. 

Pada rangkaian yang berisikan elemen rele seketika (instantaneous element), 

setting elemen seketika tersebut menjadi faktor penentu untuk menetapkan arus 

maksimum yang berarti (significant). Jika tidak memiliki elemen seketika, arus 

maksimum tersedia, menjadi faktor penentu. 
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Pada contoh di atas, rele dilengkapi dengan elemen seketika. Misalkan rele 

diset pada setting maksimum, yaitu 40 A, berarti A800.4A600x
5

40
=  merupakan 

arus primer. Maka burden CT harus ditentukan pada nilai arus ini, yaitu sebagai 

berikut: 

Alat 1 : Rele dengan tundaan waktu, 146 VA pada 40 A dan 53˚ (cos 53˚ = 0,61) 

  
( )

Ω==  091,0
40
146Z 2  

  Ω+=∠=θ∠  0728,0j0546,053091,0Z 00  

 

Alat 2 : Rele dengan elemen seketika, 40 VA pada 40 A dan 20˚ 

  
( )

Ω==  025,0
40
40Z 2  

  Ω+=∠=θ∠  008,0j023,020025,0Z 00  

 

Alat 3 : Watthourmeter, 0,77 watt pada 5 A dan 57,3˚ (cos 57,3˚ = 0,54) 

  VA 43,1
54,0
77,0

PF
wattVA ===  

  
( )

Ω==  0527,0
5
43,1Z 2  

  Ω+=∠=θ∠  048,0j031,03,570527,0Z 00  

  Karena wattmeter juga mempunyai inti besi untuk rangkaian 

magnetisasinya, faktor daya pada arus 8 kali arus rated akan berbeda, 

dalam hal ini sebesar 0,94. Sehingga pada arus 40 A, nilai impedans 

berubah menjadi sebagai berikut: 

  o2094,0cos              033,0
0,94
0,031

daya faktor
resistansZ 1- ==θΩ===  

  Ω+=∠=θ∠  011,0j031,020033,0Z oo  

 ( ) VA 8,52033,040ZIVA 22 ===  
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Alat 4 : Ammeter, 1,04 VA pada 5 A dan 18˚ 

  
( )

Ω==  041,0
5
04,1Z 2  

  Ω+=∠=θ∠  012,0j0339,018041,0Z 00  

  Karena ammeter hanya menggunakan rangkaian magnetis berinti udara 

(aircore magnetic circuit), tidak akan mengalami kejenuhan pada arus 8 

kali arus rated. Maka pada arus rated 40 A 

  ( ) VA 5,65041,040ZIVA 22 ===  

 

Alat 5 : Kabel, 0,08 Ω pada faktor daya 1,0 

  Pada 40 A, ( ) VA 12808,040RIVA 22 ===  

 

Alat 6 : Trafo arus: Sekunder CT mempunyai resistans 0,298 Ω pada faktor daya 

1,0. Maka pada 40 A, ( ) VA 476298,040RIVA 22 ===  

 Burden total untuk semua alat di atas pada 40 A adalah: 

Alat Nilai VA Nilai impedans (Ω) 
1 146 0,546 + j 0,07728 
2 40 0,023 + j 0,008 
3 52,8 0,031 + j 0,011 
4 65,5 0,039 + j 012 
5 128 0,08 
6 476 0,298 

Total 908,3 0,52 + j 0,103 
 
 

Impedans total dihitung dari VA total: 

  
( )

Ω==  566,0
40

3,908Z 21  

Impedans total dari penjumlahan: 

  Ω=+=  542,0103,0j525,0Z 2  
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Langkah 2 

Tegangan yang harus ada pada sekunder CT untuk menghasilkan arus 

sekunder 40A melalui burden total di atas adalah: 

 
V 6,21542,0 x 40ZI

atau     V 6,22566,0 x 40ZI

2sc

1sc

==
==

 

 

Langkah 3 

Dari gambar 3.9 diperoleh, untuk tegangan 22,6 V diperlukan arus pacuan 

Ie1= 0,032 A dan untuk tegangan 21,6 V diperlukan arus pacuan Ie2= 0,032 A. 

Ketelitian CT adalah: 

 % 08,0  % 100 x 
40
032,0 % 100 x 

I
I

1

e ==  

Ketelitian tersebut lebih dari cukup untuk pemakaian seperti di atas. 

 

Contoh 2  

Dari CT multiratio di atas, sekarang dipilih ratio 100/5 A, dengan jenis 

dan jumlah peralatan tetap seperti semula. Perubahan tap CT menyebabkan 

perubahan resistans kumparan sekunder CT, menjadi 0,066 Ω pada 25˚. Daya 

semu dalam keadaan ini adalah: 

VA = I2 R = (40)2 0,066 = 105 VA 

Nilai total VA pada keadaan yang baru adalah: 

 VAtotal = 908,3 – (476 – 1-5) = 537,3 VA  

Arus pacuan sekunder yang diperlukan pada ratio 100/5 A adalah 0,5 A. 

Maka prosentase kesalahan CT adalah: 

 % 25,1  % 100 x 
40

5,0 % 100 x 
I
I

s

e ==  

Walaupun kesalahan semakin besar dan ketelitian berkurang dibanding contoh 1, 

tetapi masih cukup. 
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Contoh 3 

Dengan menggunakan tap 100/5, dengan instantaneous setting 100 A. 

Dengan keadaan yang baru ini, burden total masih hampir sama dengan burden 

total pada contoh 2, yaitu: 

  
( )

Ω==  335,0
40

3,537Z 2  

Pada 100 A CT harus menghasilkan tegangan sekunder sebesar: 

Z = 100 x 0,335 = 33,5 V 

Dari gambar 3.9, untuk ratio 100/5 A ternyata CT tersebut tidak menghasilkan 

tegangan 33,5 V pada arus pacuan 20 A sampai 30 A. Jadi dalam keadaan ini, 

harus dilakukan pemilihan tap atau ratio yang lebih tinggi misalnya 150/5 A. 

 

3.3.2 Trafo Tegangan 

Sisi primer trafo tegangan (potential transformer atau PT), voltage 

transformer, VT) dihubungkan melintang pada tegangan fase ke netral, seperti 

halnya trafo daya. Konstruksi trafo tegangan berbeda dengan trafo daya, karena 

dayanya hanya beberapa ratus VA maka pendinginannya tidak ada masalah. 

Karena harus mampu menahan tegangan tinggi, maka isolasinya menentukan 

ukuran trafo tegangan tersebut. 

Ada dua macam trafo tegangan, yaitu: 

1) Trafo tegangan elektromagnet, yang prinsip kerjanya sama seperti pada trafo 

daya, 

2) Trafo tegangan kapasitor, yang prinsip kerjanya seperti pada capacitor voltage 

devider. 

 

3.3.2.1 Trafo tegangan jenis elektromagnetis 

Prinsip kerjanya sama dengan prinsip kerja trafo daya, tetapi output yang 

diperlukan adalah tegangan, bukan daya. Dari diagram fasor tegangan Gambar 3.9 

terlihat bahwa: 

Hasil kali tegangan sekunder (Vs) dengan rasio transformasi (Kn) lebih 

kecil dibandingkan teganganan primernya, yaitu = Kn Vs < Vp 
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Tegangan sekundernya tidak sefase dengan tegangan primernya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Digram fasor trafo tegangan jenis elektromagnetis 

 

Kedua perbedaan tersebut menimbulkan kesalahan nisbah atau ratio error, 

voltage error, dan kesalahan fase (phase error) yang didefinisikan sebagai 

berikut. 

1) Kesalahan nisbah (ratio error) 

tegangan trafo ratio nominal K                  %100 x 
V

V  V K
n

p

psn =
−

 

2) Kesalahan fase (phase error) 

Sudut pergeseran fase antara tegangan sekunder (Vs) dan tegangan primer 

(Vp) : α˚ 

 

3.3.2.2 Trafo tegangan jenis kapasitor 

Ukuran VT elektromagnetis menjadi jauh lebih besar apabila tegangan 

rated-nya lebih tinggi, sehingga harga VT jauh lebih mahal pada tegangan tinggi 

α

pV ppXI

pE

φ

nI
aI

pI

sI

snEK

snVK
nss KKI

Busbar

VT
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atau bahkan pada tegangan ekstra tinggi. Sebagai alternatif yang lebih ekonomis, 

dapat dipilih jenis VT kapasitor apabila persyaratannya terpenuhi. 

Capasitance voltage devider, seperti pada Gambar 3.10a. Agar burden 

tidak berpengaruh besar terhadap error tegangan sekundernya, VT perlu 

dilengkapi dengan kompensator berupa induktor Gambar 3.10b.  

 

 

 

 

 

 
a) Tanpa kompensasi    b) Dengan kompensasi 

 

 
c) Diagram fasor untuk b) 

Gambar 3.10 Trafo tegangan jenis kapasitor 

 

Apabila arus ouput dapat diabaikan maka tegangan output VT adalah: 

21

1

 
  

CC
CxVV inout +

=  

Tetapi apabila ada arus pada burden (B) arus IB menimbulkan tegangan pada C1 

dan ini menyebabkan error, baik pada ratio maupun pada pergeseran fase. 

Kesalahan (error) tersebut dikompensasi dengan memasang inductor (L) seri 

terhadap B, agar arus IB mendapat impedans nul pada capacitor voltage devider. 

Jadi dalam keadaan terminal input VT dihubung singkat. 

V

C1

C2 VB

VC1

VC2

IBVL

IC1

IC2
Vin

C1

C2 Vout
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21 C   C 

1  L 
ϖ+ϖ

=ϖ   dalam keadaan C1 << C2, maka  

 
2C 

1  L 
ϖ

=ϖ  

Dari diagram fasor untuk Gambar 3.11b (Gambar 3.11c), maka jika V dan VB 

tetap, perubahan IB menyebabkan perubahan pada VC1, VC2, dan VL. 

Tegangan output capacitor transformer umumnya sebesar 63,5 V (fase ke 

netral). Karena 
21

1

 
  

CC
CxVV inout +

=  berarti makin tinggi tegangan inputnya makin 

besar niali C2 yang diperlukan, artinya nilai kapasitor C2 makin besar, supaya 

dihasilkan output 63,5 V dengan error yang memenuhi syarat. Karena itu pada 

tegangan yang sangat tinggi, tegangan output capacitor voltage devider dibuat 

lebih tinggi, lalu diturunkan lagi ke 63,5 V menggunakan trafo elektromagnetis, 

seperti pada Gambar 3.11a yang rangkaian ekivalennya digambarkan pada 

Gambar 3.11b. 

 

 

 

 

 

 
(a) CVT dengan tambahan trafo step down (b) Rangkaian ekivalen CVT dengan 

      tambahan trafo step down 

Gambar 3.11 Capacitor Voltage Transformer 

 

Batas kesalahan pada 0,25 sampai 1,0 kali burden rated 

Untuk VT pengukuran pada tegangan 0,9 – 1,1 kali tegangan rated 

Class Voltage error (%) Phase rror (minutes) 

A ± 0,5 ± 20 

B ± 1,0 ± 30 

C ± 2,0 ± 60 
 

C1

C2

L T

B

C=C1+C2 L Rp Rs

ZeVin ZB
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Untuk VT proteksi Vf
 = voltage factor 

volatge rated
volatge max

=  

Class 0,05 – 0,9 kali Vprimer rated 1,1 – Vf kali Vprimer rated 

E ± 3 ± 120 ± 3 ± 120 

F ± 5 ± 250 ± 10 ± 300 
 

 Tegangan maksimum dan durasi yang diijinkan 

Earthing Conditions Voltage 
factor Duration 

Primary winding System 

F No limited Non earthed Effectively or non effectively 
earthed 

 30 second Earthed Effectively earthed 

 30 second 
or 
8 hours 

 
Earthed 

 
Non effectively earthed 

 

Capacitor voltage transformer (CVT) mempunyai beberapa kelemahan 

kinerja. Pertama, error tegangan akan bertambah kalau besar burden bertambah. 

Kedua, kompensasi dengan inductor (L) hanya efektif pada frekuensi normal (50 

Hz). Ketiga, ketika step-voltage tiba-tiba di ON-kan ke CVT, akan terjadi osilasi 

tegangan peralihan yang dapat mempengaruhi rele yang kerjanya sangat cepat, 

seperti yang umumnya dialami ketika jaringan dihidupkan. Keempat, CVT yang 

dilengkap trafo step-down ketika terkena impuls tegangan atau ketika di ON-kan, 

dapat mengalami ferroresonance, disebabkan oleh interaksi antara exiciting-

impedance (Ze) trafo step down dan CVT. Ferroresonance menimbulkan osilasi 

tegangan pada frekuensi di bawah normal, atau kira-kira 30 % dari 50 Hz. 

Trafo tegangan jenis kapasitor (CVT) umumnya digunakan pada tegangan 

tinggi dan tegangan ekstra tinggi, di mana kualitas tegangan output masih dapat 

diterima. Apabila kualitas tegangan yang dibutuhkan harus lebih baik, trafo 

tegangan yang cocok adalah jenis elektromagnetis, dengan konstruksi cascade 

(yang meratakan pembagian tegangan sistem menjadi beberapa bagian inti dan 
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kumparan yang disusun secara cascade). Pada jaringan distribusi, umumnya 

digunkan trafo tegangan jenis elektomagnetis. 

 

3.4 Catu Daya 

 Di gardu induk atau pusat listrik diperlukan adanya catu daya DC yang 

andal untuk beroperasinya rele proteksi dan kontrol CB. Catu daya DC terdiri atas 

batere dan charger, yang dipasang dan dirawat secara benar. Walaupun alat ini 

telah lama dikenal dan banyak dipergunakan, tetapi umumnya masih sedikit 

pengetahuan yang lengkap tentang batere yang diketahui. 

 Komponen dasar penyusun batere untuk substation adalah cell, yang 

biasanya dari jenis lead acid cell yang terdiri atas: 

1. lead peroxide plate, plat PbO2 

2. lead plate, plat Pb 

3. dikute sulphuric acid, larutan H2SO4 sebagai elektrolit 

4. glass or plastic container, wadah yang tahan terhadap asam sulfat 

1 2
3 4

load

 
Gambar 3.12 Lead acid cell 

 

3.4.1 Sistem Batere 

 Sistem batere tersusun atas: batere, charger, papan distribusi, pentanahan, 

dan rele monitor (Gambar 3.13). Batere terdiri atas banyak sel, dan sel tersebut 

biasanya dari jenis lead-acid cell. Tiap sel tersusun atas wadah (container) dari 

glass atau plastik, yang di dalamnya berisi larutan asam sulfat (sulphuric acid) 

yang merendam kutub-kutub positif dan negatif. Pada keadaan baru diisi (penuh) 

kutub positifnya berupa plat lead peroxide (PbO2) dan kutub negatifnya berupa 
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cukup besar. Setelah beban dilepaskan, secara berangsur-angsur tegangan terminal 

akan kembali ke 2 V per sel. 

 

3.4.3 Persyaratan Pengisian (Pemuatan) 

 Jika sebuah sel yang habis dipakai (sampai tegangan sel terendah) dimuati 

kembali, maka tegangan akan naik ke nilai maksimum kira-kira 2,7 (kecuali bila 

tegangan charge membatasinya lebih rendah). Selama pengisian (pemuatan 

kembali) kutub-kutub yang telah menjadi timah sulfat akan berangsur-angsur 

kembali menjadi PbO dan Pb, serta terjadi elektrolisa pada air menjadi larutan 

asam sulfat.  

Selama elektrolisa, akan terjadi pelepasan gas hydrogen dan oksigen, 

sehingga volume airnya berkurang. Pada keadaan ini diperlukan tegangan kira-

kira 2,2 V. Tegangan yang ideal untuk proses ini adalah 2,25 V, untuk menjaga 

agar keadaan batere terjaga baik dan penguapan elektrolit tidak berlebihan. 

Pemuatan yang berlebihan akan cepat mengurangi elektrolit. 

 

3.4.4 Charger 

 Pada umumnya battery chargers untuk plante batteries berguna untuk tiga 

tujuan: 

1) Mengisi kembali batere yang telah kosong secepatnya, tanpa merusak sel-sel 

yang bersangkutan. 

2) Memberikan float-charge untuk mempertahankan tegangan sel pada 2,25 V, 

sambil melayani beban yang ada. 

3) Memberikan boost-charge kepada batere dari tegangan 2,25 V per sel sampai 

tegangan maksimum 2,7 V/sel. Untuk mencegah kerusakan sel, besar arusnya 

dibatasi sampai 7% dari kapasitas arus untuk 10 jam (yaitu 7A per 100 Ah 

kapasitas batere), sampai batas akhir pengisian. 
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plat timah hitam (lead atau Pb), seperti Gambar 3.13, setiap sel tegangan tanpa 

bebannya 2 V.  

 Ketika beban (load) dihubungkan ke kutub-kutub sel atau batere, sel 

tersebut akan melucutkan (discharge) elektron-elektron dari kutub-kutub negatif 

ke kutub positif, mengalirkan arus listrik melalui beban. Di dalam sel, ion-ion 

negatif sulfat dari elektrolit bergerak ke kutub Pb sedangkan ion-ion positifnya 

bergerak ke kutub PbO2. Hal ini mengakibatkan sedikit demi sedikit kedua kutub 

tersebut berubah menjadi sama, yaitu PbSO4, sedangkan larutan H2SO4 berubah 

menjadi air. Perubahan elektrolit itu menjadi air disertai dengan penurunan berat 

jenis elektrolit. 

 Apabila batere diisi (dimuati) kembali menggunakan charger dari sumber 

luar, terjadilah reaksi yang sebaliknya. Kutub positif menjadi PbO2, kutub negatif 

menjadi Pb, dan elektrolit kembali menjadi H2SO4. Batere yang penuh 

mempunyai BD elektrolit 1215, sedangkan yang kosong BD-nya 1150 pada suhu 

10°C. 

 

3.4.2 Karakteristik Pelucutan 

 Pelucutan batere terjadi ketika batere itu dibebani. Dalam keadaan tanpa 

beban, tegangan sel adalah 2 V. Sistem batere disusun untuk tegangan nominal 

110 V (terdiri atas 55 sel), bukan 48 V atau 24 sel. Tegangan 110 V dibutuhkan 

untuk keperluan mengurangi drop tegangan pada arus beban yang besar. 

 Apabila sel dibebani ringan dengan arus tetap untuk waktu yang panjang 

(10 jam) tegangan yang semula 2 V akan sedikit menurun, dan lama-kelamaan 

tegangannya makin turun mencapai tegangan akhir (cell end volatage) tertentu 

(=1,85 V). Kapasitas sebuah batere atau sel dinyatakan dalam ampere-jam (Ah) 

pada pelucutan 10 jam. Misalnya batere 250 Ah, berarti mampu memberikan arus 

25 A selama 10 jam, tanpa sel-selnya menderita pemerosotan internal batere. 

 Dalam praktek, beban konstans 25 A tersebut sukar dicapai karena 

tegangan batere akan menurun selama pelucutan, kecuali jika beban disesuaikan 

(dikurangi secara teratur). Apabila bebannya lebih besar, periode lucutan, ampere-

jam, dan tegangan akhir akan menurun. Tegangan awal lucutan pun menurun 
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Gambar 3.13 Typical transmission-subsystem battery-system arrangement 
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Discharge periode (h) 10 8 6 4 2 1 0.5 5 min 

Current (A) 25 30 37 54 92 150 240 580 

Cell end voltage (V) 1.85 1.84 1.83 1.80 1.78 1.75 1.70 1.63 

Battery and voltage         

55-cell (V) 102 101 100 99 98 96 93 90 

24-cel (V) 44 44 44 43 43 42 41 39 

 
Gambar 3.14 Kurve discharge 250 Ah batere 

 

Charger pada GI modern memberikan batas-batas pengisian batere dengan 

besaran VFLDAT, IFLDAT, VBOOST, IBOOST. Kapasitas battery charger (arus outputnya) 
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biasanya ditentukan sebesar beban maksimum yang ada ditambah dengan batas 

pengisian akhir. Misal sebuah batere berkapasitas 200 Ah, dengan beban 

maksimum 10 A, memerlukan kapasitas charger sebesar: 

 10A + 7% x 200 A = 24 A 

 

3.4.5 Pengisian 

 Pada waktu komisioning, batas-batas tegangan dan arus harus disetel: 

 VFLDAT = 123,75/54 atau 2,25 V/sel 

 IFLDAT = maximum standing-load capacity 

VBOOST = antara 137,5 V dan 148,5 V atau 60 V dan 64,8 V 

    yaitu 2,5 V dan 2,7 V/sel 

IBOOST  = 7% dari kapasitas 10 jam, plus maximum standing-load capacity 

 

Ada literatur yang menyebutkan, arus pengisian tidak perlu lebih dari 14 

% dari kapasitas arus 10 jam batere, karena arus yang lebih besar tidak efektif 

untuk mempercepat proses reformasi plat-plat kutub. Setelah tegangan sel naik, 

arus pengisian akan menurun. Ketika tegangan sel mencapai 2,25 V/sel, maka 

pembatas VFLDAT  akan membatasi tegangan tetap pada 2,25 V/sel. Pada keadaan 

ini, seterusnya dapat dilakukan boost charge, maka arus mula-mula akan naik 

mencapai batas IBOOST, kemudian arus tersebut menurun ketika tegangan naik 

mencapi batas VBOOST. 

 Sebuah sel yang sudah kosong (fully discharged), dimuati ke tegangan 

2,25 V/sel selama kira-kira 12 jam, kemudian ke tegangan 2,7 V/sel dengan boost-

charge kira-kira selama 8 jam. Pengisian yang kurang (undercharging) akan 

berakibat batere mengalami sulfatisasi (sulphation) pada plat-palt kutubnya. Plat-

plat tersebut berubah menjadi timbel sulfat (PbSO4) dan bila lama dibiarkan, tidak 

akan berubah kembali menjadi PbO2 dan Pb melalui pengisian kembali 

(recharging). 

 Sulfatisasi mulai terjadi apabila tegangan pengisiannya sudah 2,15 V/sel; 

makin rendah tegangan pengisiannya makin berat sulfatisasinya. Perlu diiingat 

bahwa PbSO4 terjadi ketika batere memberi arus ke beban (discharging). Tanda-
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tandanya: plat-plat kutubnya menjadi kasar dan berbintik-bintik permukaannya, 

warnanya kekuningan. 

 Pengisian yang berlebihan (overcharging) terjadi apabila batere dibiarkan 

terus berada pada tegangan pengisian di atas 2,27 V/sel. Akibatnya, air atau 

elektrolitnya cepat habis, plat kutub positifnya mengembang dan ditutupi oleh 

endapan peroxide berwarna gelap. Kutub negatifnya diendapi oleh lapisan busa 

dari timbel (Pb). Pengelupasan pada metal penghubung antara plat juga terjadi, 

dan dapat menghubung-singkat beberapa plat + dan plat -. 

 Batere yang terus-menerus hanya diberi float-charge 2,25 V/sel dalam 

waktu yang sangat lama, akan mengalami tendensi stratifikasi elektrolit 

(electrolyte stratification), yakni elektrolit akan terpisah-pisah menjadi lapisan-

lapisan dengan berat-jenis yang berbeda-beda. Ini akan mengurangi output apabila 

batere dibebani. Boost charging menimbulkan turbulansi di dalam elektrolit akibat 

gassing, sehingga mencegah/menghilangkan stratifikasi. 

Boostcharging perlu diprogramkan untuk hal-hal sebagai berikut: 

1) Sekali dalam 4 tahun untuk meniadakan startifikasi 

2) Ketika batere di discharged dengan melebihi 20% dari kapasitas amper-

jamnya, untuk meniadakan efek sulfatisasi 

3) Ketika batere telah dibiarkan open-circuit untuk periode waktu lebih dari 2 

bulan. Ini untuk Ini untuk memulihkan muatan, yang secara internal terlucuti 

(self discharge) ketika open sebesar 4% per bulan. 

 

3.4.6 Instalasi Batere 

 Untuk keamanan terhadap kebakaran dan ledakan, di ruang batere tidak 

bolehada api, nyala atau percikan api, khususnya di dekat batere. Selama 

pengisian, dari elektrolit timbul gas hidrogen dan oksigen, yang bila bercampur, 

mudah terbakar. Ruang batere harus berventilasi yang baik. 

 Rangkaian kabel batere harus ditanahkan. Cara yang dianjurkan adalah: 

1) battery centre- point-earth system, untuk batere 110 V 

2) battery positive-pole earthing, untuk batere 48 V 
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Cara tersebut dapat mendeteksi gangguan pada kawat + maupun pada kawat – 

dengan sama baiknya, serta dapat mendeteksi gangguan tanah pada keduanya 

sampai nilai resistans 50 kΩ. 

Sistem monitoring batere berupa alarm relay diperlukan untuk: 

a) low-voltage alarm relay, untuk mengetahui kegagalan batttery-charger. 

Disetel pada tegangan 2,15 V/sel, agar tidak timbul sulfatisasi. 

b) High-voltage alarm relay, yang juga untuk memonitor kegagalan 

charger, Disetel pada 2,32 V/sel, untuk menghindarkan gassing 

berlebihan. 

c) Battery-open circuit alarm relay, yang bekerja dengan cara 

menginjeksikan pulsa ke dalam batere untuk mengukur internal-

resistance batere tersebut. Alarm akan berbunyi jika resistans internal 

melampaui 1 Ω. 

Hal ini dilukiskan pada Gambar 3.13. 

 

3.4.7 Trip coil 

Trip coil  atau koil penjatuh adalah bagian dari pemutus (PMT atau CB) 

yang berfungsi men-trip PMT setelah menerima perintah rele proteksi. Koil 

penjatuh tersebut membutuhkan arus DC yang besar, yaitu 8 – 20 A untuk 

mengoperasikannya. Agar mampu bekerja, tegangan yang diterima tidak boleh 

kurang dari 55 V (rele tipe EB1 atau ES11) atau minimal 87,5 V (rele tipe EB2 

atau ES12). 

Rangkaian untuk pelayanan kepada masing-masing trip coil dilakukan 

dengan salah satu cara: a) radial supply b) spur supply c) ring supply, seperti 

terlihat pada Gambar 3.16. 

Ketika gangguan, sebuah rele memberi peritah trip kepada hanya satu 

PMT saja (single breaker trip), atau kepada dua PMT atau lebih sekaligus (multi 

circuit breaker trip). Kapasitas batere dan tegangan yang diterima oleh trip coil 

harus di test pada saat commissioning. Pada multi CB trip, kondisi yang paling 

kritis adalah pada multiple CB trip, pada pengoperasian hanya sebuah busbar catu 
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daya DC, pada titik percabangan kristis (position X), dan pada CB dengan saluran 

DC panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        a) radial supply     b) spur supply 

 

 

 
 

 

c) ring supply 

Gambar 3.15 Rangkaian catu daya untuk koil penjatuh 

 

3.4.8 Rele DC 

Selain untuk menyediakan catu daya kepada trip coil CB, sistem catu daya 

DC juga mengaktifkan DC relays. Termasuk ke dalam jenis rele DC adalah: 

 

1) Trip relays 

Berfungsi memperbanyak jumlah kontak (output) proteksi yang diperlukan 

untuk men-trip lebih dari satu CB, atau untuk inter-trip, menginisiasi fault 

recorders, atau bekerjanya alarm. Lamanya arus DC dialirkan tersebut tergantung 

kepada cara reset-nya (selft reset, manually reset, electrically reset), atau kepada 

kontak bantu CB. Cara aplikasi rele DC tergantung pada sifat rangkaian DC di 

mana rele tersebut dipasang. Pada rangkaian DC yang remanensi arus 

kapasitansnya dapat diabaikan, dipakai rangkaian seperti gambar 3.17a, dan jika 

kapasitansnya (ketika switching) besar, seperti Gambar 3.17b. Hal ini menjadi 
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penting kalau rele DC yang bersangkutan harus bekerja dengan arus yang kecil 

sedangkan kecepatannya tinggi, karena bisa bekerja setelah disebabkan oleh arus 

kapasitif. 

 

2) Trip circuit supervision 

Saluran yang mencatu arus DC kepada trip coil CB, melalui dua kontak 

penting, yaitu kontak output trip relay dan CB auxiliary switch. Karena saluran ini 

tidak boleh gagal, disediakanlah supervisi seperti pada Gambar 12. 

CB open : coils A and B and C are energized → not alaram 

CB close : coils A and C are energized → not alaram 

CB has tripped, but the trip relay still operated : cois B and C are energized. 

In the period between the trip relay being operated and CB opening : coils A 

and B are both short-circuit. 

Trip relays, yang berfungsi memperbanyak jumlah kontak (output) 

 

3) DC supply supervision 

Terdiri atas indikator dan pengukur tegangan sistem batere dan beberapa 

alarm 

4) General purpose auxiliary relays 

Semua rele DC, sesuai dengan standar (missal BS 142) harus memenuhi 

persyaratan kinerja tertentu (misalnya pada table 3.4) 

 

 
a) Applikasi rele EB1 dan ES11   b) Aplikasi rele EB2 dan ES12 

 
Gambar 3.16 Aplikasi trip rele 
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Gambar 3.17 Rangkaian supervisi trip circuit rele 

 

3.4.9 Kontrol PMT 

Berbagai jenis pemutus beban (PMT) tegangan tinggi difungsikan untuk 

memutus/menyambung arus beban normal atau arus hubung singkat, dan harus 

dapat dioperasikan secara manual (dengan pushbutton switch) maupun secara 

otomatis (dengan protective relay dan reclosing relay). Pengoperasian PMT 

dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan melakukan rangkaian kontrol PMT. 

Rangkaian kontrol PMT sering disebut dengan skema X-Y, yang harus 

mempunyai sifat trip free  dan anti-pumping. 

Trip free  : memungkinkan PMT itu di trip oleh protective relay, 

walaupun seandainya closing push button switch sedang 

ditekan ON 

Anti-pumping :  mencegah CB beroperasi pumping berganti-ganti ON-

OFF apabila closing push button switch di-ON terus 

menerus pada saat ada gangguan. 
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CC = closing coil dioperasikan oleh C atau reclose relay 
TC  =  trip coil dipoeprasikan oleh T atau protective relay 
  X = closing contactor 
  Y = release relay for X 
  C = closing push button switch 
  T = tripping 
PR = protective relay 
   a = breaker auxilary sswitch (close when CB contact closes) 
   b = breaker auxilary sswitch (open when CB contact open) 
All contact are shown inthe de energized position 

 
Gambar 3.18 Skema X-Y untuk kontrol PMT 

 

Waktu kerja PMT tergantung kepada jenis dan rancangan CB tersebut, yaitu 

diantara 0,05 hingga 0,25 detik. Waktu tersebut harus diperhitungkan sebagai 

bagian dari waktu pemutusan gangguan. 
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4. KARAKTERISTIK RELE 

 

Rele pada umumnya digunakan untuk mendeteksi perubahan keadaan pada 

waktu terjadi gangguan, lalu mengirimkan perintah jika memang terjadi 

gangguan. Mendeteksi adanya gangguan dilakukan dengan membandingkan dua 

besaran baik besar amplitudo maupun fasenya. Maka karakteristik rele ditentukan 

oleh bagian rele yang berfungsi sebagai pembanding atau komparator. 

 

4.1 Persamaan Umum Komparator 

Dengan menggunakan bentuk umum suatu komparator yang mempunyai 

dua masukan, masing-masing terdiri atas dua besaran, seperti pada Gambar 4.1 

akan dicari bentuk persamaan matematis karakteriknya. 

 

 
Gambar 4.1 Komparator dengan dua masukan 

 

Kedua masukan rele mempunyai dua masukan: 

( ) ( )( )θ−φ+θ−φ+=+= sinj cos IBVAIBVAS 11111   …… (4.1) 

( ) ( )( )θ−φ+θ−φ+=+= sinj cos IBVAIBVAS 22222   …… (4.2) 

dengan: 

A1, A2 : Bilangan riil, φφ ∠=∠= 2211      , BBBB , garis referensi θ° di belakang V 

 

Kompartor memperbandingkan kedua masukan S1 dan S2 dilihat dari segi 

besarnya magnitude atau amplitudonya, yaitu ⎜S1⎜terhadap ⎜S2⎜atau dari segi beda 

fasenya (α). 
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Gambar 4.2 Fasor masukan ke komparator Gambar 4.1 

 

Selanjutnya masukan S1 dan S2 dapat dirumuskan sebagai berikut: 

( )( ) ( )
(4.3)                                                           jb  a                        

sinjBcosIBVAIBVAS 111111

……+=
θ−φ+θ−φ+=+=

   

( )( ) ( )
(4.4)                                                                                      

sincos 222222

……+=
−+−+=+=

jdc
jBIBVAIBVAS θφθφ

 

Nisbah S1 terhadap S2 adalah: 

( )
α∠=

+
−++

=
2

1
22

2

1

S
S

dc
adbcjbdac

S
S     …….. (4.5) 

dan 
( ) ( )[ ] 5,02 adbcbdac

bdaccos
−++

+
=α    …….. (4.6)  

 

 

4.1.1 Komparator Amplitudo 

Komparator ini hanya membandingkan amplitudo, tanpa memperhatikan 

perbedaan fase antara kedua masukannya. Kriteria operasinya adalah: bila ⎜S1⎜< 

⎜S2⎜ maka tidak ada output (atau non operate), bila ⎜S1⎜> ⎜S2⎜ akan ada output 

(atau operate), sedangkan bila ⎜S1⎜= ⎜S2⎜ disebut keadaan ambang, keadaan batas 

antara kerja atau tidak kerja. 
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Persamaan ambang adalah: 

⎜S1⎜= ⎜S2⎜ atau (a2 + b2) = (c2 + d2) 

  atau a2 + b2 - (c2 + d2) = 0   …….. (4.7) 

Dari persamaan (4.3) dan (4.4), nilai a, b, c, dan d adalah: 

 

( )
( )

( )
( )θ−φ=

θ−φ+=
θ−φ=

θ−φ+=

 ins I Bd
 cos I BV Ac

 sin I Bb
 cos I BV Aa

2

12

1

11

     …….. (4.8) 

 

Dengan substitusi persamaan (4.8) ke persamaan (4.7) diperoleh: 

( ) ( ) ( ) ( ) 22
2

2
12211

22
2

2
1 I BBcosVI BABA 2V AA −+θ−φ−+− …….. (4.9) 

Tiap suku dari persamaan (4.9) menyatakan sebuah torsi. Apabila T adalah jumlah 

ketiga torsi dari persamaan (4.9) maka komparator akan menghasilkan output, bila 

T > 0. 

 

4.1.2 Komparator Fase 

Komparator fase memperhatikan beda fase (α) antara S1 dan S2, bukan 

beda magnitude-nya. Jumlah torsinya akan maksimum kalau nilai cos α = 0. 

Dari persamaan (4.6), persamaan ambangnya adalah: 

 Cos α = a.c + b.α = 0 

Dengan mensubstitusikan nilai-nilai a, b, c, dan d dari persamaan (4.8) persamaan 

ambang tersebut akan didapat: 

( ) ( ) 0I BBcosVI BABA V AAT 2
211221

2
21 =+θ−φ++=  …….. (4.10) 

Dinyatakan dalam bentuk impedans φ∠=
I
VZ  yang terlihat oleh komparator, 

maka dengan membagi persamaan (4.10) dengan I2, persamaan tersebut akan 

berbentuk sebagai berikut. 

( ) ( ) 0BBZcos BABA Z AAT 211221
2

21 =+θ−φ++=  …….. (4.11) 

Baik komparator amplitudo, maupun komparator fase keduanya diaplikasikan 

pada rele proteksi dalam ujud dasarnya atau dengan menggabungkan keduanya. 
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 Sebelum menjadi masukan S1 dan S2 seperti pada Gambar 4.1, masing-

masing masukan (V dan I) yang menjadikan S1 dan S2 terlebih dulu mendapat 

penyesuaian, masukan V melalui rangkaian A, dan masukan I melalui rangkaian B. 

Pada komparator di atas, rangkaian A hanya mengubah besar (magnitude) V, jadi 

A berupa besaran skalar atau riil, sedangkan rangkaian B dapat mengubah baik 

magnitude maupun sudut fase, sehingga berupa besaran fasor atau kompleks. 

Setelah mendapat penyesuaian, masukan I menjadi B.I dan V menjadi A.V lalu 

digabungkan. Ada bermacam-macam cara penggabungan masukan agar menjadi 

sebuah keluaran (output) yang menjadi masukan ke komparator, yang diuraian di 

bawah ini. 

 

4.2 Susunan Komparator 

Yang dimaksud dengan susunan komparator di sini adalah dimulai dari 

penyusaian masukan, pengabungannya, sampai kepada komparatornya sendiri. 

Pada rele elektris, masukan yang diperlukan pada komparator berupa arus dan 

atau tegangan listrik. Kalau ciri-ciri gangguan yang diamati belum atau tidak  

berupa arus atau tegangan, maka terlebih dahulu harus diubah dengan 

menggunakan transducer. Terdapat banyak jenis transducer seperti berikut (Tabel 

4.1). 

 
Tabel 4.1 Jenis transducer untuk memberi masukan V atau I kepada komparator 

No. Jenis 
transducer Masukan dan cara kerja Aplikasi pada system daya 

1. Temperature 
transducer 

Suhu, dideteksi dengan: 
a) Thermocouple dilengkapi 

amplifier magnetik atau 
transistor 

b) Resistance temperature 
detector (RTD) dilengkapi dc 
resistance bridge dan 
kompensator arus ac 

Pendeteksi suhu lilitan pada 
transformator daya dan 
generator sinkron berkapasitas 
sedang atau besar 

2. Frequency 
transducer 

Frekuensi tegangan, dengan 
differential resonant circuit 
dilengkapi penstabil tegangan 

Pengukuran frekuensi, rele 
frekuensi pada pembankit dan 
gardu hubung 

3. Power 
transducer 

Daya (terdiri atas masukan 
tegangan dan arus) dengan 
diode, penyearah, potentiometer, 
dan non linear resistance 

Pengukuran daya, rele daya 
pada generator sinkron 
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4. Power factor 
transducer 

Faktor daya (terdiri atas 
masukan tegangan dan arus), 
dengan diode, potentiometer, 
transactor 

Pengukuran factor daya, 
transactor memungkinkan 
mendeteksi perubahan sudut 
fase ± 90° 

5. Symetrical 
component 
filters 

Ketidak-imbangan pada sistem 
tiga fase: 
a) Volatge unbalance, 

menggunakan negative 
sequence voltage filter 

b) Current unbalance, 
menggunakan negative 
sequence current filter 

Proteksi generator terhadap 
ketidak-imbangan arus fase, 
dan proteksi motor terhadap 
ketidak-imbangan tegangan 
fase 

 

Setelah menjadi besaran arus atau tegangan, keduanya lalu digabungkan 

menjadi masukan S1 atau S2 menggunakan mixing transformer (M) atau mixing 

circuit (Gambar 4.3) 

 
(a) untuk tegangan (V = A. VL ±  Z. IL) 

 
(b) untuk arus (I = IL ±  A. VL/Z) 

Gambar 4.3 Rangkaian pencampur 

 
Gambar 4.4 Transduser suhu 
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Gambar 4.5 Transduser frekuensi 

 

 
Gambar 4.6 Transduser daya 

 

 
a) diagram rangkaian 

 
b) gelombang output 

Gambar 4.7 Transduser sudut fase 
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a) Negative sequence current filter output 
    galvanically connected to ct circuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   (b)  Negative sequence current filter  
                   output insulated from ct circuit 

Gambar 4.8 Negative sequence current filter 
 

 
 

 

 

 

 
a) Circulating current    b) Opposed voltage 

 

 

 

 

 

 

 

 
c) Current versus voltage 

Gambar 4.9 Amplitudo comparator 
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Gambar 4.10 Transductor comparator 

 
 

ABA − BA +

B

φ

   

φ

ABA − BA +

B        

BA − A

φ

BA +

B  
         (a)                (b)     (c) 
 

(a) keadaan restraining: φ >90° jika ⎜A-B⎜ > ⎜A+B⎜ 
(b) keadaan ambang: φ =90° jika ⎜A-B⎜ = ⎜A+B⎜ 
(c) keadaan operating: φ <90° jika ⎜A-B⎜ < ⎜A+B⎜ 

 
Gambar 4.11 Perbandingan ⎜A+B⎜ dengan ⎜A-B⎜memberikan perbedaan 

yang jelas nilai sudut fase φ antara keadaan tidak operasi, 
keadaan ambang, dan keadaan operasi 

 

 

Bentuk dasar kompartaor ampitudo terdapat pada: 

1) Tipe elektromagnetik, contohnya 

a) dengan input tunggal: hinged armature 

b) dengan dua input: 

i) Balanced beam 

ii) Bolarized moving coil (dengan dua koil) 

iii) Induction disk dengan shaded pole 

iv) Polarized moving iron 

2) Tipe statik: dengan dua input 

a) Rectifier bridge comparator 

i) Circulating current type (Gambar 4.9a) 
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ii) Opposed voltage type (Gambar 4.9b) 

iii) Current versus voltage type (Gambar 4.9c) 

b) Tranducer comparator (Gambar 4.10) 

Bentuk komparator fase terdapat pada: 

1) Tipe elektromagnetik, contohnya 

a) Induction disk, wattmetric type 

b) Induction cup 

2) Tipe statik, ada dua jenis 

a) Jenis yang output-nya berupa tegangan dc yang sebanding dengan 

perkalian vektor antara kedua input ac-nya. Contoh: hall efect phase 

comparator 

b) Jenis yang menghasilkan polaritas output sebanding dengan hubungan fase 

kedua input-nya, dinamakan concident type dan dapat bekerja secara: 

i) Instantaneous atau direct acting 

ii) Integrating 

 

Waktu kerja komparator tidak dapat lebih cepat dari setengah siklus, karena 

pengukuran masukan tegangan atau arus ac yang dilakukan kurang dari itu 

menimbulkan masalah, baik pada komparator amplitudo maupun komparator fase. 

 

4.3 Dualitas kompartor Amplitudo dan Kompartor 

Komparator yang pada dasarnya adalah amlitudo, dapat dibentuk menjadi 

komparator fase, dengan memperbandingkan jumlah terhadap selisih kedua 

keluarannya. Hal ini diperlukan dikarenakan ciri pokok gangguan terdapat pada 

adanya perubahan fase, sedangkan yang tersedia adalah komparator amplitudo 

(Gambar 4.9). 

Begitu juga sebaliknya, komparator fase dapat dirangkai menjadi 

komparator amplitudo, dengan memperbandingkan jumlah terhadap selisih kedua 

masukannya (perhatikan Gambar 4.7). 
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   (a)                   (b)           (c) 

(a) keadaan restraining: A < B λ > 90° 
(b) keadaan ambang: A = B λ = 90° 
(c) keadaan operating: A = B λ < 90° 

 
Gambar 4.12 Sudut fase φ antara A dan B nilainya sama pada keadaan 

(a), (b), maupun (c), tetapi ada perbedaan yang jelas antara 
nilai sudut λ di (a), (b), dan (c) 

 
Pada Gambar 4.11 komparator diberi masukan ⎜A + B⎜ dan ⎜A - B⎜, yang 

dipakai untuk mengukur perubahan nilai sudut θ. Pada Gambar 4.12 komparator 

diberi masukan sudut λ, dan yang perlu diukur sebenarnya adalah ⎜A ⎜ - ⎜B⎜. 

Komparator dengan dua masukan tersebut, akan menjadi lebih sederhana 

dalam karakteristiknya, karena: 

1) Umumnya paling tidak salah satu dari empat konstanta A1, A2, B1, atau B2 

bernilai nul, dan dua diantara keempatnya sama 

2) Terdapat banyak jenis rele yang jumlah masukannya hanya satu, seperti rele 

tegangan, rele frekuensi, rele arus lebih, non-directional. 

 

Akan tetapi terdapat juga komparator dengan jumlah masukan lebih dari dua, 

seperti yang digunakan pada jenis rele deferensial dan jenis rele jarak tertentu. 

 Persamaan karakteristik komparator atau persamaan ambang rele biasanya 

digambarkan kurvenya pada bidang dengan dua salib sumbu, yang memberikan 

data karakteristik yang paling diperlukan. 

1) Karakteristik rele arus lebih, pada bidang arus (I) versus waktu (t) 

2) Karakteristik rele diferensial, pada bidang arus terus (trhough current) versus 

arus limpah (spill current) 

3) Karakteristik rele jarak, digambarkan pada bidang impedans atau bidang 

resistans (R) versus  reaktans (X). 

Ketiga karakteristik rele tersebut akan diuraikan lebih lanjut. 
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4.4 Rele Arus Lebih 

Rele arus lebih atau over current relay merupakan jenis rele yang 

sederhana, karena itu sangat banyak dipergunakan pada level tegangan menengah 

dan tegangan tinggi, untuk proteksi terhadap beban lebih (overload), hubung 

singkat fase ke fase, dan hubung singkat fase ke tanah. 

Terdapat dua jenis rele arus lebih, yaitu: 

1) Rele arus lebih biasa atau non-directional, hanya mendeteksi besar arus saja, 

dipergunakan pada saluran radial, 

2) Rele arus lebih berarah atau directional OCR, mendeteksi besar arus dan arah 

arus bersama-sama, dipergunakan pada saluran loop atau ring. 

 

Karakteristik kedua jenis rele tersebut pada dasarnya sama, kecuali pada 

kemampuan mendeteksi arah arus gangguan, yang dimiliki oleh rele arus lebih 

directional. 

 Rele arus lebih untuk gangguan tanah yang sering disebut ground fault 

relay (GFR), berbeda dengan rele arus lebih untuk gangguan fase, yang sering 

disebut over current relay (OCR), yaitu dalam besar arus masukannya yang lebih 

kecil pada GFR. 

 

4.4.1 Rele Arus Lebih Non-directional 

Jenis rele ini hanya memerlukan satu masukan, yaitu besar arus. Torsi atau 

gaya output yang ditimbulkannya hanya terdiri dari kuadrat arus, T = K. I2, dan 

gaya ini ditahan oleh gesekan atau hambatan internal rate, dan oleh gaya penahan 

dari per dan gravitasi. Rele ini akan bekerja kalau gaya T = K. I2 melebihi seluruh 

hambatan dan gaya penahan tersebut. 

Supaya rele arus lebih dapat mengamankan peralatan dari arus lebih 

dengan tepat dan dapat memberikan back-up kepada pengaman arus lebih yang 

lain, karakteristik trip rele perlu dilengkapi dengan tundaan waktu kerja (time 

delay). Artinya, apabila arus input melebihi ambang kerjanya, masih diperlukan 

alat pengontrol yang memutuskan apakah rele menutup kontak output-nya 
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seketika itu juga, ataukah perlu ditunda sampai beberapa saat kemudian. Hal ini 

dibutuhkan, karena: 

1) Ketahanan peralatan terhadap arus lebih (lamanya) berbanding terbalik 

terhadap besar arus, 

2) Pengaman arus lebih yang letaknya terdekat dengan titik gangguan harus 

paling dulu mengambil tugas pengisolasian gangguan, dan hanya jika 

pengaman ini gagal bekerja, pengaman berikutnya mengambil alih tugas 

pengisolasian, 

3) Jarak atau interval waktu pengisolasian harus dipilih sependek mungkin, tetapi 

cukup aman bagi peralatan atau untuk menghindari trip bersama. 

 

Gabungan persamaan ambang dan tundaan waktu kerja memberikan 

karakteristik arus versus waktu rele arus lebih yang ciri-cirinya sebagai berikut: 

1) Pada arus ambang atau yang lebih kecil, waktu kerjanya tidak berhingga, 

karena itu kurvenya asimtotis t = ∼, 

2) Pada arus di atas ambang, diberikan tundaan waktu kerja tertentu atau 

tergantung kepada besar arus sebagai berikut: 

a) Definite time, dengan karakterisik: I0.t = K 

b) Inverse definite minimum time (IDMT) 

Atau standard inverse time: I. t = i 

c) Very inverse time: I2.T = K 

d) Extremeley inverse time: I3.T = K 

e) Rectifier protection relay: I8.T = K 

 

Dengan tersedianya cukup banyak karakteristik yang dapat dipilih, bisa diperoleh 

fleksibilitas yang tinggi untuk proteksi maupun untuk koordinasi pengaman arus 

lebih. 

Rumusan umum untuk waktu kerja rele arus lebih tunda waktu adalah: 

n
p

n II
MKt
−

=
.   ……..……..……..……..  (4.12) 
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dengan I adalah kelipatan arus input terhadap arus setting, dan Ip adalah kelipatan 

arus pick-up terhadap arus setting. K adalah konstatanta desain dan M = time 

multiplier setting. Apabila keadaannya ideal, nilai pick-up sama dengan nilai 

setting, maka rumusan waktu kerja adalah sebagai berikut. 

1
.

2 −
=

I
MKt   ……..……..……..……..  (4.13) 

Di Inggris, karakteristik rele arus lebih dibuat mengikuti rumus (4.13) dan 

ditetapkan sebagai berikut. 

1) Karakteristik standard inverse atau IDMT 

1I
M.14,0t 022,0 −

=   ……..……..……..……..  (4.14) 

2) Karakteristik very inverse 

1I
M.5,13t

−
=   ……..……..……..……..  (4.15) 

3) Karakteristik extremely inverse 

1I
M.80t 2 −

=   ……..……..……..……..  (4.16) 

4) Untuk tundaan waktu yang lebih panjang, terdapat karakteristik long delay 

1I
M.120t

−
=   ……..……..……..……..  (4.17) 

 

Persamaan (4.12) sampai (4.17) memerlukan dua parameter setting yang dapat 

dipilih sesuai kebutuhan. 

 

Setting Arus Input 

Setting arus input, menentukan besar arus I. Arus input berasal dari output 

trafo arus (CT) yang bersangkutan, yang nilainya tergantung pada keadaan sistem, 

apakah keadaan normal atau ada gangguan. Pada keadaan normal, arus input dan 

output CT bervariasi dari arus beban minimum sampai arus beban maksimum. 

Pada keadaan gangguan, arusnya bervariasi antara arus hubung singkat minimum 

dan arus hubung singkat maksimum. Setting arus input dipilih pada sebuah nilai 
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arus (Is), jika arus input-nya melebihi Is, rele akan trip, yaitu jika nilai I pada 

rumus di atas melebihi nilai 1. 

1  PSMatau             ,1  〉〉=
s

input

I
I

I  

Nisbah arus input terhadap arus setting disebut plug setting multiplier (PSM) 

1) Arus setting diperoleh dengan memilih salah satu posisi sadapan arus (current 

tap) yang tersedia pada rele. Untuk jenis rele elektromagnetis tersedia tujuh 

posisi sadapan yang besarnya dinyatakan dalam persen (seperti yang biasa 

digunakan di Inggris) atau dalam amper. Besar nilai ampernya tergantung 

pada arus nominal rele, yaitu 5 A atau 1 A. 

Tingkat kenaikan nilai sadapan pada umumnya sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Tingkat kenaikan nilai sadapan 

UK Standard: Untuk gangguan fase 
Nilai persen 50 75 100 125 150 175 200 % 

Nilai amper         

a. Inom = 5A 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 A 

b. Inom = 1A 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 A 
 
UK Standard: Untuk gangguan tanah 
Nilai persen 10 20 30 40 50 60 80 %

Nilai amper         

a. Inom = 5A 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 A

b. Inom = 1A 0,1 0,2 0,3 0,4 05 0,6 0,8 A
 
US Standard: Untuk gangguan fase 
Nilai persen 50 75 100 125 150 175 200 %

Nilai amper         

Inom = 5A 4 5 6 8 10 12 16 A

atau 3 4 5 6 8 10 12 A
 

Untuk jenis rele statik, tingkatan kenaikan arus setting tersedia jauh lebih halus 

dan lebih banyak. Misalnya untuk tipe MCGG keluaran dari GEC ALSTHOM, 

tersedia setting sebagai berikut. 
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a) Time delay setting current (Is) untuk phase or earth fault 

5 % to 240 % of In in 5 % steps 

b) Instantaneous setting (Iinst) current 

1 x to 31 x  of In in Is steps 

 

2) Arus pick-up, yaitu nilai arus terendah yang menyebabkan rele tersebut 

bekerja (trip). Standar Inggris menetapkan besar arus pick-up 1,05 sampai 1,3 

kali arus setting, artinya rele arus lebih belum akan menutup kontak output-

nya (trip) kalau arus input-nya kurang dari 1,05 kali seting-nya, dan harus 

(pasti) trip kalau arus input-nya mencapai 1,3 Is. Pada arus input antara 1,05 

sampai 1,3 Is, rele mungkin trip tetapi mungkin pula tidak trip. 

Pada rele statik, misalnya tipe MCGG, arus pick-up-nya hanya berbeda kira-

kira 1% terhadap arus pick-up minimum 

 

4.4.1.2 Setting Tunda Waktu 

Setting tunda waktu atau time multiplier setting (TMS) di USA dinamakan 

time level setting (TLS), nilai setting-nya diberi nomor 0 sampai 10. Sedangkan di 

UK nilai TMS dapat disetel dari 0 sampai 1. Nilai setting TMS atau TLS tersebut 

menyatakan proporsi waktu kerja, artinya waktu kerja rele untuk nilai arus I, 

sebanding dengan nilai TMS yang dipilih. 

Pada arus lebih tipe induksi, setting TMS didapat dengan mengatur posisi 

backstop yang mengontrol travel piringan. Pada rele statik, tersedia pilihan TMS 

yang jauh lebih bervariasi, misalnya pada rele MCGG tersedia TMS dari 0,05 

sampai 1,0 dengan step peningkatan 0,025, yang dipilih dengan menggunakan 

microswitch. 

Sebelum memilih setting arus dan TMS, pada aplikasi rele arus lebih 

didahului dengan pemilihan karakteristik rele. Pada jenis rele statik, terdapat tipe 

rele dimana tersedia fasilitas untuk memilih kurve karakteristiknya. Misalnya 

pada rele MCGG terdapat pilihan kurve definite time (D), long time inverse (LTI), 

standard inverse (SI), very inverse (VI), dan extremely inverse (EI), yang dapat 

dipilih dengan microswitch. 
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Perlu diperhatikan bahwa masih mungkin ada perbedaan pada bagian-

bagian tertentu antara karakteristik yang serupa tetapi terdapat pada jenis rele 

yang berbeda, misalnya antara jenis rele elektromagnetis dan rele statik 

(perhatikan Gambar 4.13a dan 4.13b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a) Standar IEC     (b) Standar USA 

Gambar 4.13 Kurve karakteritik rele arus lebih dengan tunda waktu 

 

Dalam memilih setting waktu agar memenuhi selektivitas kerja antar 

pengaman arus lebih, perlu diperhatikan adanya kesalahan waktu (time error) 

yang terdapat pada kurve arus waktu. Mengacu pada spesifikasi Standard Inggris 

(B.S. 142, 1953), maka : 

1) Error arus pick-up maksimum 30 % 

2) Error waktu kerja ± 12  % pada nilai I dari 2 sampai 4 kali Ip, dan ± 7 % pada 

nilai I dari 4 sampai 20 kali Ip (Gambar 4.15) 

Error arus pick-up 30 % ini terlalu besar, dan untuk memperoleh  error yang lebih 

kecil digunkan rele statik. 
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 Perubahan error waktu yang tiba-tiba dari ± 12 % ke ± 7 % pada arus 4 Ip, 

tidak realistis. Perubahan error yang perlahan terhadap nilai I diperoleh dengan 

cara menggambar dan menghitung ∆I dan ∆t. 

 
Gambar 4.14 Batas error rele IDMT pada nilai TMS = 1 

Cara menggambar: 

1) Gambar (pada skala log-log) garis I.t = K yang menyingggung kurve rele 

untuk TMS = 1 

2) Temukan arus I0 pada titik singgung itu 

3) Untuk semua nilai arus > I0 sampai batas maksimumnya, % time error = class 

index C 

4) Untuk nilai arus Ip ≤ I < I0, % current error = class index C 

5) Current error dari 4) diubah menjadi time error dengan cara sebagai berikut: 

a) Pada setiap nilai arus Ip ≤ I < I0, gambarkan garis lurus I”. t = K 

menyinggung kurve karakteristik rele pada nilai I yang bersangkutan 

b) Hitung nilai n garis singgung ini, dengan 
2

1

2

1

2

t
t

I
I

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
, dengan I1, t1 dan I2, 

t2 dibaca dari garis singgung tersebut 
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c) Time error maksimum = nC, dengan C adalah class index relay 

Hasilnya terlihat seperti pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Karakteristik B.S.S. 3 detik 

Multiples of 
tap value (I) Second (t) Maximum permitted 

percent time error 
1.3 32.6 5.94 C 
1.5 18.4 2.93 C 
2 10 1.37 C 

2.5 7.46 2.12 C 
3 6.22 C 

3.5 5.47 C 
4 4.97 C 
5 4.3 C 

10 3 C 
20 2.2 C 

 

Metode lain untuk menentukan error karakteristik rele, yaitu cara yang 

digunakan di USA. Error ε di ukur pada arah tegak lurus dengan kurve arus 

waktu, dengan menggunakan rumus: ε = C sin λ atau lebih baik ε = C cosh λ. 

 

 
Gambar 4.15 Metode defining error of standard inverse relays  
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4.4.2 Rele Arus Lebih Directional 

Jenis rele ini direncang untuk dapat mendeteksi selain besar arus juga arah 

arus, supaya rele akan bekerja kalau arus lebih itu arahnya “ke depan”, bukan 

arah pada arah sebaliknya. Agar dapat melakukan fungsi tersebut rele harus 

mendapatkan masukan lain disamping masukan arus yang utama. Masukan lain 

itu umumnya berupa masukan tegangan, yang dijadikan acuan arah arus. Dari 

persamaan ambang untuk rele elektris (4.9) atau (4.10), yang dipakai adalah 

bagian yang menyatakan interaksi antara masukan arus dan masukan tegangan: 

( )θφ −=  cos  VIT  ……..……..……..……..  (4.18) 

dengan: T = torsi 
I =  magnitude arus, baik arus Y maupun arus ∆ 

  V =  magnitude tegangan, baik tegangan Y maupun arus ∆ 
φ   =  sudut fase antar V dan I 
θ   =  maximum torque angle (MTA) rele 

 

Dari persamaan (4.18) terlihat, agar nilai torsi (T) tidak nul, maka nilai I atau V, 

atau cos (φ - θ) tidak boleh nul. Rele akan bekerja, kalau nilai cos (φ - θ) positif, 

yaitu jika sudut (φ - θ) nilainya antara -90° sampai 90°, dan rele akan restraint 

jika cos (φ - θ) negatif. 

Dalam aplikasi persamaan (4.18), masukan V dan I tidak dapat diambil 

dari fase yang sama, karena masukan V menjadi nul, pada saat terjadi hubung 

singkat, baik tiga fase, fase ke fase, atau fase ke tanah. Karena itu masukan 

tegangannya dipilih berasal dari tegangan fase ke fase atau dari tegangan fase 

yang lain yang berbeda dengan yang memberikan masukan arus. 

Terdapat empat tipe hubungan (connection) arus dan tegangan input pada 

rele arus lebih berarah untuk gangguan fase: 

1) Hubungan 90° atau quadrature connection 

2) Hubungan 60° No. 1 

3) Hubungan 60° No. 2 

4) Hubungan 30° seperti pada Tabel 4.4 
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Tabel 4.4 Empat connections untuk single phase directional over current relays 

Relay A Relay B Relay C Connections 
Voltage Current Voltage Current Voltage Current 

90°  Vbc Ia Vca Ib Vab Ic 

60° No. 1 Vac Ia – Ib Vba Ib – Ic Vcb Ic – Ia 

60° No. 2 - Ven Ia - Van Ib - Vbn Ic 

30° Vac Ia Vba Ib Vcb Ic 
 

    
 

(a) 90° quadrature connection   (b) No. 1 connection 

    
 

 (c) No. 2 connection    (d) 30° connection 
 

Gambar 4.16 Hubungan arus dan tgangan masukan pada empat 
connections, untuk rele face a 

 

Pada Gambar 4.16 sudut fase antara arus dan tegangan dibaca pada keadaan 

sebagai berikut: 

1) Arus I dengan faktor daya = 1, arus ketiga fase seimbang 

2) Arus I mendahului (lead) tegangan V 

3) Arah putaran fasor: positif 
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Supaya lebih efektif mendeteksi berbagai macam gangguan, maka 

hubungan 90° dirancang dalam dua jenis hubungan, yakni: 

a) Hubungan 90° - 30° (Gambar 4.17(a) 

b) Hubungan 90° - 45° (Gambar 4.17(b) 

 

  
 (a) Hubungan 90° - 30°    (b) Hubungan 90° - 45° 

 

Gambar 4.17 Dua hubungan quadrature (90°) untuk fase a 

 

Efektivitas pendeteksian gangguan bagi setiap hubungan rele arus lebih 

berarah menjadi lebih baik apabila: 

1) Torsi kerja yang dihasilkan (sesuai rumus 4.18) makin besar. Dilihat dari 

pengaruh sudut fase arus gangguan (φ), berarti arus gangguan makin mudah 

mengoperasikan rele kalau sudut φ makin mendekati sudut θ atau arah arus 

makin mendekati garis torsi maksimum rele. Misal pada hubungan 60° No. 2 

torsi maksimum dicapai kalau arus Ia, atau Ib, atau Ic lagging 60° di belakang 

Va. Pada hubungan 90° - 30°, torsi maksimum dicapai kalau arus Ia lagging 

60° di belakang Va. 

2) Banyaknya jenis gangguan yang dapat dideteksi dengan baik makin banyak 

(Hubung singkat tiga fase, satu fase, dua fase ke tanah, satu fase ke tanah). 

Semua hubungan tersebut di atas akan mendapat masukan tegangan makin 

rendah untuk semua jenis gangguan, kalau terjadi di dekat rele. Tetapi 

keadaan menjadi lebih baik apabila rele menerima masukan tegangan fase ke 

fase. Hubung singkat satu fase ke tanah dapat dideteksi oleh rele arus lebih 
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berarah kalau nilai arus gangguannya besar (di atas nilai setting rele). Pada 

hubung singkat ke tanah melalui impedans atau pada sumber yang ditanahkan 

melalui resistans, nilai arus gangguan tanahnya kecil, mungkin lebih rendah 

dari arus beban, sehingga rele fase tidak dapat mendeteksinya. 

 

Agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang efektivitas kerja 

rele, masing-masing arus gangguan digambarkan pada diagram wilayah kerja 

rele.Wilayah kerja rele dibuat seperti pada Gambar 4.18. Wilayah kerja rele ideal 

adalah 180°, terdiri atas 90° di sebelah kiri dan 90° di sebelah kanan MTA atau 

maximum torque line. Maximum torque angle (MTA) merupakan sudut fase 

antara arus input dan tegangan pada koil tegangan rele yang menghasilkan torsi 

maksimum. Kalau tegangan input tidak digeser fasenya sebelum masuk koil 

tegangan, maka MTA-nya nul (disebut 0° MTA) dan kalau digeser 30° kearah 

positif, MTA-nya 30° (disebut 30° MTA), dan kalau digeser 45° disebut 45° 

MTA. Garis posisi MTA disebut maximum torque line, dan garis ini tegak lurus 

terhadap garis batas wilayah operasi rele. 

 

 
Gambar 4.18 Wilayah kerja rele arus lebih berarah hubungan 90°- 45° 

 

4.4.3 Polarisasi Ganda (Dual Polarization) 

Pada saluran loop atau paralel dimana arus ganguan tanahnya kecil (di 

bawah arus beban penuh), diperlukan proteksi khusus untuk gangguan tanah 

berarah. Masukan arus didapat dari arus residu ketiga arus fase, sedangkan 
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masukan tegangan sebagai pole rizing voltage didapat dari tegangan residu ketiga 

fase, Vres = 3V0 dengan potential transformer (PT) tiga fase yang sekundernya 

dihubungkan delta terbuka. Polarisasi yang diperoleh dari arus netral ke tanah (In), 

apabila titik netral sumber di tanahkan (Gambar 4.19). 

 

 
a) Potential polarising with wye-broken delta power transformer 

 
b) Current polarising with wye- delta power transformer 

 
c) Current polarising with zig-zag  power transformer 

Gambar 4.19 Polarisasi dari arus netral ke tanah 
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Untuk rele tegangan tanah, penggabungan kedua jenis polarisasi tersebut 

dapat lebih memastikan bekerjanya rele. Pada sistem yang ditanahkan langsung, 

jika gangguan ke tanah terjadi di dekat rele, tegangan untuk polarisasi 3(V0 = I0. 

Z0) nilainya sangat kecil karena Z0 sangat kecil. Arus polarisasi (3 I0 = In) yang 

akan berfungsi. 

 

4.5 Rele Diferensial 

Rele diferensial memperbandingkan dua atau lebih besaran arus, arus yang 

masuk dan arus yang keluar peralatan atau unit, atau besaran tegangan di beberapa 

titik pada sebuah peralatan atau unit. Disebut dengan nama unit protection, yang 

bekerja berdasarkan arus arus sirkulasi (circulating current), sedangkan yang 

kedua berdasarkan keseimbangan tegangan (opposed voltage). 

 Rele ini sensisivitasnya tinggi, karena yang diukur adalah selisih arus atau 

selisih tegangan, sehingga setting rele dapat dilakukan pada besaran di bawah arus 

atau tegangan normal. Setiap rele per fasenya membutuhkan dua trafo arus (CT) 

atau lebih. Sensitivitas rele (mampu mendeteksi gangguan yang ringan sekalipun) 

dan stabilitas rele (tidak bekerja karena gangguan di luar CT inputnya) sangat 

dipengaruhi oleh kualitas CT yang dipergunakan, terutama bagi rele diferensial 

sederhana (tanpa bias). Sensitivitas dan kestabilan yang lebih sempurna didapat 

dengan menggunakan rele diferensial dengan bias (biased differential relays). 

 Untuk proteksi feeder, diperlukan saluran penghubung yang panjang 

antara kedua CT yang terletak pada pangkal dan ujung feeder, rele diferensial 

disebut pilot diferntial relays. 

 

4.5.1 Circulating Current Differential Relays 

Rele diferensial arus sangat penting untuk proteksi generator (dengan 

kapasitas ≥ 10 MW), motor (dengan kapasitas ≥ 1500 HP), transformator daya 

(dengan kapasitas ≥ 3500 KVA) karena sensitivitasnya yang tinggi, dan dapat 

mendeteksi gangguan fase maupun gangguan tanah, yang terjadi di dalam wilayah 

proteksinya. Pada ketiga jenis peralatan tersebut hubung singkat di dalam 
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kumparan dapat dideteksi oleh rele diferensial walaupun arusnya kecil, dan 

diisolir seketika. 

 Bentuk rangkaian dasarnya adalah seperti pada Gambar 4.20, yang dikenal 

sebagai prinsip Merz-Price. Rele dari jenis rele arus lebih yang sensitif dan 

kecepatannya tinggi, dipasang paralel pada output dua trafo arus dengan output 

masing-masing sama. Selisih output kedua CT (yaitu IA – IB) mengalir ke rele. 

Dalam keadaan tidak ada gangguan internal kedua nilai arus tersebut sama, 

sehingga arus yang melalui rele adalah nul. Kalau terjadi gangguan internal (yaitu 

pada protected equipment) arus IA menjadi besar, arus IB nul (atau berbalik arah) 

sehingga arus (IA – IB) menjadi besar dan rele bekerja. 

 Keadaan arus sirkulasi dan tegangan sekunder kedua CT adalah sebagai 

berikut (Gambar 4.10). 

 
IA, IB  = trough current 
IA - IB = spill current 

(a) Arus sirkulasi dari trafo arus A dan B 

 
(b) Tegangan output trafo arus A dan B 

Gambar 4.20 Prinsip diferensial Merz-Price 
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Agar rele diferensial seperti rangkaian dasar Gambar 4.20 benar-benar 

sensitif dan stabil, karakteristik kedua CT harus persis sama dan titik 

penyambungan rele harus dalam keseimbangan impedans. Ini sukar didapat dalam 

praktek, dan mungkin dijumpai keadaan yang tidak menguntungkan , seperti: 

1) Panjang saluran penghubung (lead) di sebelah kiri dan kanan rele tidak sama 

2) Kedua trafo arus melayani burden yang tidak sama 

3) Meskipun data tentang rating dan error kedua trafo arus sama, tetapi 

karakteristik kejenuhannya mungkin berbeda 

Masalah tersebut dapat dijelaskan dengan menggambarkan rangkaian ekivalen 

dari Gambar 4.20a pada Gambar 4.21. Impedans magnetisasi CT (Ze) sifatnya 

variable kalau posisi sadapan arus (tap) diubah (ini terjadi pada multi-rating CT). 

Resistans kawat penghubung CT ke rele (RL) dari CT A dan CT B, mungkin 

berbeda. 

 

 

 
                                                         ip =  arus primer CT 

                                                                                             is =  arus sekunder CT 
                                                                                            ie = arus magnetisasi 
                                                                                              iR  =  arus lewat rele 
                                                                                              ia,= ib=  ip/N 
                                                                                              N =  rasio CT 
 
 
 

(a) Kedua CT tidak jenuh 

 
 
Dalam keadaan jenuh 
sepenuhnya, impedans 
dinamis magnetisasi CT 
menjadi nul: 

( ) ( )
( ) 0==

b

b
e id

ed
Zd  

 
(b) CT di ujung B jenuh sepenuhnya 

Gambar 4.21 Untai ekivalen rangkaian rele diferensial 
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1) Apabila panjang saluran di sebelah kanan dan di sebelah kiri rele tidak sama, 

drop tegangan keduanya akan berbeda, Isa x ILa ≠ Isb x ILb. Dari Gambar 4.20b, 

artinya rele tidak tersambung di C (dimana VX = VY), melainkan bergeser 

keluar dari C, sehingga VX ≠ VY yang menyebabkan mengalir arus melalui rele. 

2) CT pada kedua ujung zona proteksi tersambung dengan burden yang berbeda.  

Karena arus primer kedua CT itu sama, maka transformasi pada sekunder ke-2 

CT juga sama, ia = ib. Dengan burden berbeda, maka tegangan pada sekunder 

CT itu berbeda, ea ≠ eb. Akibatnya, arus magnetisasi pada kedua CT berbeda, 

iea ≠ ieb. Maka akan mengalir arus iR melalui rele (Gambar 4.21a). 

IR = isa - isb 

   = (ia – iea) - (ib – ieb) 

   = ieb – iea  ……..……..……..……..  (4.19) 

Apabila tegangan di sekunder kedua CT berbeda ea ≠ eb, tegangan nul tidak 

lagi di tengah-tengah saluran penyambung (lead), tetapi bergeser (Gambar 

20b). 

3) Karakteristik kedua CT tidak sama, disini berbeda dalam sifat kejenuhannya, 

atau Zea ≠ Zeb. Perbedaan impedans magnetisasi tersebut menyebabkan 

perbedaan arus magnetisasi, iea ≠ ieb, dan selisihnya mengalir melalui rele: 

IR = (iea – ieb) 

 

Kelemahan tersebut menyebabkan prinsip diferensial Merz-Price tidak 

dapat diterapkan langsung sebagai proteksi diferensial pada keadaan sebagai 

berikut: 

1) Gangguan luar, yang arus gangguannya besar dapat menimbulkan arus-

limpahan (spill-current) melalui rele,  iR yang menyebabkan rele trip. 

2) Perubahan posisi sadapan (tap changer) trafo daya, menimbulkan perbedaan 

sekunder antara dua CT. 

3) Ketika trafo daya di-ON-kan ke sumber, arus inrush magnetisasi trafo itu 

hanya mengalir di sisi primer trafo daya, suatu keadaan yang menyerupai 

gangguan internal. 
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Perbaikan sifat kerja rele diferensial dilakukan dengan: 

1) Memasang resistor penyeimbang (balacing resistance), pada bagian lead yang 

jumlah burden-nya kurang. Cara ini hanya efektif untuk memperbaiki 

keseimbangan pada keadaan steady state, tidak pada awal gangguan. 

2) Memasang resistans penstabil (stabilizing resistance), seri dengan koil operasi 

rele (RR). Cara ini dapat menstabilkan kerja rele dalam keadaan dinamis yaitu 

pada awal gangguan dimana arus gangguan masih mengandung komponen 

DC, sehingga arus gangguan tidak simetris terhadap sumbu waktu. Arus 

peralihan yang sangat besar pada awal gangguan menyebabkan CT jenuh, 

yang menyebabkan rele diferensial bekerja salah (instabil) kalau terjadi 

through fault. 

 

4.5.1.1 Transient stability, Stabilizing Resistance 

Kenaikan fluks yang sangat besar karena arus gangguan tersebut 

menyebabkan CT mengalami jenuh (saturate), yang mengakibatkan impedans 

pacuan dinamis (dynamic exiting impedance) menurun/berkurang, dan arus 

pacuannya bertambah. Jika karakteristik kedua CT berbeda, atau jika burden pada 

kedua CT berbeda, ini mengakibatkan arus limpahan, iR bertambah, rele mungkin 

trip oleh gangguan luar. Analisis berikut ini menjelaskan bahwa resistans 

penstabil, RR dapat membantu mencegahnya. 

 

Perhatikan kembali Gambar 4.21 

Anggaplah bahwa CT di A belum jenuh, sedangkan CT di B jenuh 

sepenuhnya, oleh arus gangguan luar. Dalam keadaan jenuh sepenuhnya, 

impedans CT tersebut menjadi nul (impedans diamis: 0=≈
dH
dB

dZ
dV ). Maka 

sekunder CT tersebut seperti dihubung singkat. 

Dengan diketahui nilai tegangan di ujung rele V 

( )SBLB RRIV += 1   ……..……..……..……..  (4.20) 

Pada rele, tegangan ini menimbulkan arus IR 
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SBLBR

R RRR
VI

++
=   ……..……..……..……..  (4.21) 

Perhatikan sekarang beda nilai IR untuk nilai RR besar atau kecil. 

Bila ( )SBLBR RRR +<<  maka 1I
RR

VI
SBLB

R =
+

≈  

karena nilai IR ≈ I1 besar, maka rele akan trip 

Bila ( )SBLBR RRR +>>  maka 
R

R R
VI ≈  ……..……..……..……..  (4.22) 

dengan nilai RR yang cukup besar, arus IR dapat dibuat lebih rendah dari arus 

setting rele, sehingga rele tidak trip 

 

Tegangan maksimum yang akan dialami oleh rele adalah apabila RR sangat 

kecil (≈ 0), yaitu sebesar ( )SBLB RRIV += 1 . Jika ( )SBLB RR + cukup rendah, 

tegangan V ini dapat lebih rendah dari emf CT (atau eb) di bawah titik lutut (knee 

point), sehingga dapat dipilih suatu nilai resistans penstabil RR untuk memastikan 

stabilitas, sambil tetap menjaga sensitivitas kerja rele. 

 
 
 

                                                             Ek    = knee point voltage rafo arus 
                                                                         V    = tegangan total rele 
                                                                         VR   = rentang seting tegangan 
                                                                          VRR = tegangan stabilizing resistor 
 

RR harus > ( )SBLB RR +  tetapi tidak 
boleh menyebabkan nilai V > Ek 

 
 
 

Gambar 4.22 Persyaratan tegangan resistans penstabil 

 

Karena arus IR ditentukan oleh tegangan ( )SBLB RRIV += 1  maka sekarang 

rele berfungsi sebagai pengukur tegangan, dan V digunakan sebagai setting rele. 

Setting V yang diijinkan dibatasi oleh nilai tertinggi emf  (atau eb) yang 

dibangkitkan oleh CT. Ini menyebabkan pemakaian rele terbatas sampai panjang 
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lead < 1000 meter, jadi tidak dapat dipakai untuk melindungi saluran yang 

panjangnya di atas 1000 meter. Proteksi ini dinamakan proteksi diferensial 

impedans tinggi untuk proteksi gangguan tanah dan system busbar. 

 

4.5.1.2 Precentage Bias Differential Relays 

Agar rele diferensial lebih imun terhadap hubung singkat luar (external 

fault) dan arus inrush magnetisasi trafo, rele dilengkapi dengan koil atau 

kumparan penahan (restraining coil or winding), selain koil operasi (operating 

coil). Koil penahan dialiri oleh arus terus (through current) I1 dan I2, sedangkan 

koil operasi dialiri arus limpahan (spill current) I1 - I2. Rele akan bekerja kalau 

gaya output dari koil operasi lebih besar dibandingkan gaya output koil penahan. 

 

 
Nr = jumlah lilitan penahan 
No= jumlah lilitan operasi 

Gambar 4.23 Rangkaian percented bias differential relay (hanya untuk fase T) 

 

Gaya pada koil operasi = ( ) oo FNIIK =− .21  

Gaya pada koil penahan = ( )
rr FSNIIK =+

+ .
2

21  

dengan K = konstanta, dan S = mechanical restrain 

Dengan mengabaikan S, ambang kerja rele adalah = 
r

o

F
F  

The threshold operation = ( )
( ) B

F
F

II
IIK

r

o ==
+
−

212
1

21  ……..……..…….  (4.23) 
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Rasio spill current terhadap through current berupa sebuah garis lurus yang 

dengan kemiringan (slope) = B, digambarkan pada bidang ( )212
1 III D +=  

terhadap ( )212
1 IIId −=  seperti Gambar 4.24. 

 

 
 
 

                                                                  Kurve M = prinsip Merz-Price 
                                                                                     A1 = bias differential 
             Slope B1 = tan α1 = 20% 
                                                                                     A2 = bias differential 
              Slope B2 = tan α1 = 80% 

                                                          Titik IS = setting arus 
 
 
 

 

 

Gambar 4.24 Karaktersitik rele diferensial 
 

Dengan bias maka setting arus berubah sebanding dengan slope bias tersebut, 

makin besar nilai ID nilai IS juga semakin besar. Slope bias ysng lebih besar 

menyebabkan rele lebih stabil, tetapi berakibat sensitivitasnya berkurang. 

Sebaliknya slope bias yang rendah menyebabkan rele lebih peka, tetapi 

stabilitasnya berkurang. 

Pada komponen sistem tenaga: generator, trafo daya, kabel tegangan 

tinggi, kegagalan isolasi yang menimbulkan busur api (arcing) yang sangat 

berbahaya walaupun arusnya relatif kecil. Busur api secepatnya harus dihentikan. 

Agar rele diferensial dapat mendeteksi dan seketika mengisolasi gangguan, maka 

sensitivitasnya pada bagian arus yang kecil harus tinggi. Sedangkan karena 

generator, trafo daya, atau kabel tegangan tinggi yang berkapasitas besar sangat 

vital fungsinya bagi sistem, maka rele diferensial yang mengamankan tidak boleh 

bekerja salah. Fungsi tersebut dapat diberikan oleh rele diferensial dengan 

karakteristik bias ganda, seperti Gambar 4.25. 
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(a) Bias liear, 20% pada    (b) Bias nul pada ID < In, dan 

      ID = 0 – 1 kali In pada        linear & asimtotis pada 
      ID > In          ID > In 

 
Gambar 4.25 Karaktersitik bias ganda rele diferensial 

 

4.5.2 Balanced Voltage System 

Rele diferensial tegangan imbang banyak digunakan untuk proteksi unit 

penyulang, khususnya jaringan distribusi tegangan menengah berbetuk ring atau 

loop. Kecepatannya relatif rendah, sensitivitas dan stabilitasnya tidak sebagus 

sistem arus sirkulasi. Sistem ini membutuhkan dua buah rele yang terpasang pada 

pangkal dan ujung saluran, dihubungkan dengan kawat pilot. Supaya ekonomis 

digunakan hanya dua (sepasang) kawat pilot untuk system tiga fase, dan 

pengabungan besaran tiga fase menjadi satu signal dilakukan dengan trafo 

penjumlah (summation transformer). Pemahaman prinsip kerjanya dilakukan 

dengan Gambar 4.26. 

Trafo arus di A dan di B mendapat masukan arus dan menghasilkan 

keluaran berupa tegangan EA dan EB. Untuk ini diperlukan CT jenis transactor 

atau quadrature CT. Kedua emf CT tersebut dilawankan satu dengan yang lain 

(opposed voltage). Dalam keadaan normal dan external fault EA = EB sehingga 

tidak ada arus melalui rele A maupun rele B. 
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(a) Rangkaian dasar 

 

 
(b) Rangkaian ekivalen 

 
Gambar 4.26 Prinsip kerja balanced voltage system 

 

Arus sekunder kedua CT diserap seluruhnya menjadi arus eksitasi oleh 

masing-masing CT. Transaktor dirancang agar impedans magnetisasinya linier 

dan rendah (dengan non-magnetic gap pada inti magnetnya) dan dapat menyerap 

arus sekunder dalam keadaan gangguan luar terbesar ke cabang shunt-nya. 

Bersamaan dengan nilai resistans sekunder RS yang rendah, maka 

dimungkinkan dipakainya resistans kawat pilot RL yang besar, dan karena itu 

sistem diferensial tegangan imbang dapat dipakai untuk proteksi saluran yang 

cukup panjang (lebih panjang dari sistem arus sirkulasi). Dalam keadaan 

gangguan internal, kedua tegangan tidak lagi dalam keadaan imbang (EA ≠ EB) 

sehingga mengalir arus limpahan (spill current) melalui rele 87. Arus limpahan 

tersebut sebanding dengan (EA - EB) atau (IeA.ZeA – IeB.ZeB). Pada keadaan ideal, 

arus limpahan tersebut nilainya nul kalau tidak ada gangguan internal. 
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Banyak keadaan tidak ideal dijumpai dalam aplikasi praktis, sehingga rele 

87 menerima arus yang bukan disebabkan oleh gangguan internal. Ketidaksamaan 

karakteristik kedua CT dan adanya admitans shunt (Y) kawat pilot menimbulkan 

spill current sehingga setting rele harus di atas spill current tersebt. Jika terjadi 

gangguan luar yang arusnya besar, tegangan kawat pilot naik sehingga arus yang 

melalui admitans Y jauh lebih besar, yang dapat menyebabkan rele trip (salah 

trip). Untuk mengatasi hal ini, rele perlu dilengkapi dengan bias (Gambar 4.27) 

atau restraining force sehingga rele menyesuaikan setting-nya sebanding dengan 

arus gangguan. 

Kawat pilot yang panjang melemahkan karakteristik rele diferensial, 

karena ouput kedua CT tidak langsung diperbandingkan pada tiap fase yang 

bersangkutan, tetapi melalui summation transformer, akan mengurangi akurasi 

(ketelitian) dan marjin pembeda (discriminating margin) rele tersebut. Kapasitans 

kawat pilot menimbulkan pergeseran fase arus input kedua CT yang diterima pada 

rele. Jumlah vektor arus dijadikan sebgai operating current (arus operasi), 

sedangkan arus penahan (restraining current) diperoleh dari jumlah aljabar semua 

arus masukan. 

 
Gambar 4.27 Tipe DSCT feeder protection using rented telephone pilots 
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4.6 Rele Jarak 

Rele jarak (distance relays) memerlukan masukan arus dan masukan 

tegangan, yang diperoleh pada lokasi rele, yaitu pada pangkal atau pada ujung 

sumber pengiriman daya. Kedua besaran tersebut diperbandingkan untuk 

mendeteksi adanya gangguan pada sistem, yang pada umumnya ditandai dengan 

kenaikan nilai arus serta penurunan tegangan kalau terjadi hubung singkat. Karena 

arus dan tegangan diukur hanya dari satu ujung (yaitu ujung pengirim), maka 

tidak diperlukan kawat pilot (tidak seperti pada rele diferensial untuk saluran), dan 

merupakan sistem non-unit, seperti arus lebih, jadi dapat memberikan proteksi 

back-up terhadap rele lain. 

Rele jarak banyak dipakai untuk proteksi saluran subtransmisi dan saluran 

transmisi, karena kecepatannya yang tinggi, sebuah persyaratan untuk dapat 

mempertahankan stabilitas sistem ketika terjadi hubung singkat. Kinerja rele jarak 

ada bermacam-macam, sehingga dapat dipilih sebuah atau gabungan beberapa 

kinerja yang paling tepat baik sensitivitas maupun stabilitas kerja relenya. 

Hasilnya adalah sebuah proteksi yang dapat memberikan proteksi utama yang 

akurat dan cepat seperti pada rele diferensial tetapi tidak memerlukan kawat pilot, 

dan dapat memberikan proteksi back-up yang lebih baik dibandingkan rele arus 

lebih. Rele jarak jug memungkinkan tutup-balik otomatis (autoreclosing) 

diterapkan, pada saluran yang membutuhkannya. 

 

4.6.1 Prinsip Kerja 

Prinsip kerja rele jarak dapat dijelaskan menggunakan tipe konstruksi 

balanced beam seperti Gambar 4.28. Untuk hubung singkat di F, tegangan yang 

terukur pada rele adalah VF = IF. ZF, sehingga FFF IVZ =  adalah impedans 

saluran dari lokasi rele ke titik gangguan. Kalau rele diinginkan melindungi 

saluran mulai dari lokasi rele sampai di titik B, impedans yang terukur adalah 

BBB IVZ = , dan karena jarak ke B lebih panjang dibandingkan jarak ke F, maka 

VF < VB dan IF > IB sehingga ZF < ZB dan menyebabkan rele trip. Sebaliknya, jika 

hubung singkat terjadi lebih jauh dari titik B maka tegangan yang terukur pada 
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rele lebih tinggi dari VB, arus yang terukur lebih kecil dari IB, sehingga impedans 

yang terukur lebih besar dari ZB dan rele tidak trip. 

 

 
Gambar 4.28 Prinsip kerja rele jarak 

 
 Jarak yang terukur (yang sebanding dengan impedans) oleh rele menjadi 

tidak konsisten, apabila arus yang diukur urutannya berbeda-beda, Karena nilai 

impedans urutan positif, negative, dan nul mungkin berbeda. Arus urutan nul 

terdapat pada arus hubung singkat ke tanah, melalui sirkuit yang berbeda dengan 

arus urutan positif maupun negatif. Karena itu diperlukan pengukur gangguan 

tanah yang berbeda dengan pungukur gangguan fase. Elemen pengukur gangguan 

tanah harus mendapat masukan tegangan fase ke netral (phase voltage) dan arus 

residu ketiga fase. Elemen pengukur gangguan fase harus mendapatkan masukan 

tegangan fase ke fase (line voltage) dengan urutan yang benar, sedangkan 

masukan arusnya berupa arus delta (selisih nilai dua arus fase) yang urutannya 

harus benar. Ini harus dipenuhi, supaya rele fase hanya mengukur impedans 

urutan positif saja. Masukan rele fase adalah sebagai berikut. 

Rele Masukan Arus (IT) Masukan Tegangan (IT) 

Fase a Ia - Ib Vab 
Fase b Ib - Ic Vbc 
Fase c Ic - Ia Vca 
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Misalkan untuk rele fase b: 

Tegangan masukan urutan positif dan urutan negatif adalah:  

VF1 = I1Z1 dan VF2 = I2Z2 

Pada saluran nilai Z1 = Z2 sehingga VF1 - VF2 = (I1 – I2) Z1 

maka:   1
21

21 Z
II
VV FF =

−
−  ……..……..…….  (4.24) 

Dari teori komponen simetris, Vb dan Vc dapat ditulis sebagai berikut 

  021
2

FFFb VaVVaV ++=  

02
2

1 FFFc VVaaVV ++=  

maka:  
( ) ( )

21

2
2

1
2

            
  

FF

FFcb

VV
VaaVaaVV

−=
−+−=−

 

begitu pula 21 IIII cb −=−  

sehingga 1
21

21 Z
II
VV

II
VV FF

cb

cb =
−
−

=
−
−  

atau  1Z
II

V

cb

bc =
−

  ……..……..…….  (4.25) 

Artinya pada rele fase b, dengan masukan tegangan diambil dari Vbc dan 

masukan arus diberikan (Ib – Ic), rele hanya akan mengukur impedans urutan 

positif (Z1) saja. Hubungan dasar masukan rele untuk gangguan fase, seperti 

Gambar 4.29. 

 
Gambar 4.29 Hubungan dasar masukan rele gangguan fase 
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Hubungan rele gangguan tanah seperti pada Gambar 4.30 didasari adanya arus 

residu yang harus dikompensasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Methode kompensasi arus residu 

      input arus rele 

Gambar 4.30 Hubungan arus masukan pada rele 

 

Rele gangguan tanah diberi masukan tegangan fase ke netral dan arus residu dari 

arus pada ketiga fasenya. Komponen simetris dari tegangan dan arus fasenya 

adalah: 

021

002211

021

    
IIII

ZIZIZI
VVVV

a

FFFa

++=
++=

++=
 

 

Arus residu ketiga fasenya adalah: 

03IIIII cbares =++=  

 

Pada keadaan hubung singkat ke tanah, impedans yang dilalui oleh arus 

gangguan terdiri atas impedans saluran fase, kumparan fase, dan impedans 

komponen-komponen pentanahan yang totalnya adalah Z0. 

Kalau Z1 = Z2 dan Z0 = K.Z1 maka tegangan fase a adalah: 
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( )
( )

( )[ ]aa

aa

a

IKIZ
IKIIIIZ

IIIZV

1     
     

1

0211

0211

−=
−+++=

++=
 

      = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+ resa IKIZ
3

1
1  

dan      ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+=
a

res

a

a

I
IZKZ

I
V

11 3
1  ……..……..…….  (4.26) 

 

Berarti kalau Ires ≠ 0, rele gangguan tanah akan mengukur impedans lebih 

besar dari Z1, dengan kata lain rele mengukur jarak lebih jauh dari yang 

sesungguhnya. Perbedaan itu makin besar kalau nilai Ires makin besar dan nilai Z0 

makin melebihi nilai Z1. Kompensasi yang dilakukan menggunakan compensating 

transformer bertujuan untuk menghilangkan bagian suku kedua dari bagian kanan 

persamaan (4.25), dan dinamakan residual compensation. 

 

4.6.2 Pengaruh Impedans Sumber 

Impedans ZS yang terdapat diantara sumber tegangan sampai ke titik 

pemasangan rele berpengaruh terhadap besar maupun tinggi tegangan yang 

diterima oleh rele. 

 
 

 
 

   
 (a) Diagram satu garis  

 
 
 
 
ZS = impedans sumber 
ZL = impedans saluran dari F ke R 
 

 
 
 
  (b) Rangkaian ekivalen 

Gambar 4.31 Lokasi rele (R) dan titik gangguan (F) 
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Dari Gambar 4.31b dapat ditulis persamaan berikut: 

VR = IR.ZL 

  
LS

R ZZ
VI
+

=    ……..……..…….  (4.27) 

 

Persamaan (4.27) menunjukkan arus yang dirasakan pada rele IR 

dipengaruhi oleh impedans ZS yang terdapat antara titik rele R sampai ke sumber 

tegangan, dan impedans ZL yang terdapat antara titik rele R sampai ke titik 

gangguan (F). 

 ( )VZZ
ZVV

L

S
Z
Z

LS

L
R  

1
1 
+

=
+

=   ……..……..…….  (4.28) 

Makin besar nilai ZS terhadap ZL, makin kecil VR terhadap V, dan nilai arus IR 

makin kecil dan variasi nilai ZL makin kecil (Gambar 4.32). 

 
 

(a) ZS/ZL = 3 

        VR  batas trip : rendah 
        batas variasi IR   : sempit 
 
 
 
 

(b) ZS/ZL = 1 

        VR  batas trip : sedang 
        batas variasi IR   : sedang 

 

 

 

(c) ZS/ZL = 1/3 

        VR  batas trip : tinggi 
        batas variasi IR   : lebar 

 
 
 
 

Nilai ZS digambarkan linier terhadap jarak 
 

Gambar 4.32 Pengaruh lokasi rele terhadap batas VR dan IR 
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4.6.3 Time Grading 

Tingkat-tingkat waktu kerja diantara beberapa rele (time grading) 

diperlukan supaya rele jarak dapat memberikan backup protetection. Time 

grading dapat dicapai dengan metode distance-time (Gambar 4.33a) dimana 

waktu kerja rele makin pendek kalau jarak gangguan makin dekat ke rele, atau 

dengan metode definite-distance, dimana sepanjang jarak jangkauan proteksi, 

waktu kerja rele tetap dan dari jarak jangkau yang satu menyambung jarak 

jangkau (zone) berikutnya naik secara bertingkat (Gambar 4.33b). 

 

 
 

Gambar 4.33 Time grading rele jarak pada radial feeder 

 

Pada umumnya yang diterapkan dalam praktek adalah metode definite-

distance, karena untuk zone utama (zone-1) waktu kerja tercepat (seketika) dan 

sama untuk sepanjang jangkauannya, sebuah persyaratan yang harus dipenuhi 

pada proteksi feeder TT dan TET. Disamping itu rele yang bersangkutan dan 

koordinasinya lebih sederhana. 
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 Untuk memberi backup penuh kepada rele di depannya proteksi dengan 

rele jarak memerlukan tiga tingkatan waktu kerja untuk tiga zone proteksi. Tiap 

zone dikerjakan oleh satu pengukur jarak, per fase ataupun per tiga fase, yang 

masing-masing waktu kerjanya tetap (definite) sepanjang zone-nya. Untuk zone-1 

pada masing-masing titik rele (seperti di A, B, dan C) waktu kerjanya seketika, 

zone-2 lebih lambat ∆t dari zone-1, dan zone-3 lebih lambat ∆t dari zone-2. Zone-1 

tidak dapat menjangkau penuh panjang saluran masing-masing, karena ketidak-

pastian jarak jangkau (perhatikan Gambar 4.32). Jarak jangkauan zone masih 

mungkin dikacaukan oleh adanya resistans gangguan (fault resistance), ayunan 

daya (power swing), dan beban lebih (overload). Permasalahan tersebut diatasi 

dengan memilih karakteristik rele jarak yang tepat: impedance, admittance, 

reactance, dan lain-lain. Untuk proteksi saluran tipe loop dan network, diperlukan 

sifat terarah (directional). Karakteristik dasar tersebut akan dipaparkan pada 

paragraf 4.6.4 berikut. 

 

4.6.4 Karakteristik Rele Jarak 

Rele jarak memperbandingkan masukan arus dan tegangan dengan 

berbagai cara, antara lain dengan kompensator, atau pembanding amplitude, atau 

pembanding fase. Karakteristik dasar yabg dihasilkan adalah: 1) impedans, 2) 

reaktans, 3) ohm, 4) admitans atau mho, dan 5) offset mho. Karakteristik tersebut 

digambarkan pada bidang impedans: bidang resistans (R) versus rekatans (X). 

Keadaan jaringan ketika mengalami hubung singkat atau terjadi ayunan daya, jika 

digambarkan pada bidang R vs X yang sama, akan dapat dilihat apakah 

menyebabkan trip atau tidak. 

 

4.6.4.1 Rele Impedans 

Rele ini merupakan pembanding amplitudo. Desain elektromekanisnya 

menggunakan konstruksi balanced beam atau induction disk dengan piringan 

dikontrol oleh potential holding magnet. Mengacu pada persamaan ambang kerja 

(4-9): 

 ( ) ( ) ( ) ( ) 0cos2 22
2

2
12211

22
2

2
1 =−+−−+− IBBVIBABAVAA θφ    
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dengan masukan: S1 = A1 V dan S2 = B2 I 

        Konstanta B1 dan A2 = 0 

Maka persamaan karakteristiknya adalah: 

 22
1

22
1 IBVA =  yang disedarhanakan menjadi 

 KZ
A
B

I
V

== atau    
1

2   ……..……..…….  (4.29) 

 

Karakteristik (4.29) berupa lingkaran dengan pusat di O dengan jari-jari KZ = . 

 Rele akan trip kalau impedans yang terukur oleh rele = KZ < dan tidak 

tergantung pada arah gangguan. Agar rele impedans dapat membedakan arah 

gangguan, perlu dilengkapi dengan elemen, DD − . 

 

 
Gambar 4.34 Karakteristik rele impedans 

 
4.6.4.2 Rele Reaktans 

 Rele reaktans dan jenis rele jarak yang lain terkecuali rele impedans lebih 

tepat menggunakan pembanding fase, yang persamaan ambangnya secara umum 

seperti persamaan (4.10). 

 ( ) ( ) 0cos 2
211221221 =+−++ IBBVIBABAVAA θφ  

Pada rele reaktans masukannya adalah: 

 ( )θφ −∠+−= IKKVS '
1            dengan  KA −=1  

 ( )θφ −∠= IKS '
2     θ∠== '

21 KBB  

       02 =A      
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Sehingga menjadi persamaan rele sebagai berikut: 

 ( ) 0cos 22'' =+−− IKIVKK θφ               atau 

 ( )
K
KZ

'

cos =−θφ                              ……..……..…….  (4.30) 

Kalau dipilih nilai 2π=Q maka persamaan (4.30) menjadi karakteristik rele 

reaktans: 

  ( )
K
KXatau

K
KZ

''

          sin ==−θφ  ……..……..…….  (4.31) 

Pada bidang R – X, persamaan (4.31) berupa garis lurus mendatar dengan jarak 

KKX '=  dari sumbu R. Rela kan trip kalau gangguan menyebabkan nilai 

KKX '< tanpa terpengaruh oleh besar nilai R. 

 
Gambar 4.35 Karakteristik rele reaktans 

 

 Untuk membatasi agar supaya tidak trip oleh karena arus beban, dan untuk 

memberikan sifat terarah, rele ini perlu dilengkapi dengan voltage-restrained 

starting relay. 

 

4.6.4.3 Rele Ohm 

 Persamaan ambang (4.30) merupakan persamaan karakteristik rele Ohm, 

dimana sudut φ bernilai antara 0° sampai 2π , atau 0° < φ < 2π . Kurve 

karakteristiknya berupa garis lurus miring, normalnya bersudut φ. 
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Gambar 4.36 Karakteristik rele ohm 

 

 Rele ohm sebagai elemen pelengkap (supplementary element) untuk 

memodifikasi wilayah operasi elemen pengukur dari tipe yang lain.  

 

4.6.4.4 Rele Admitans atau Mho 

 Sebagai pembanding fase, dengan masukan sebagai berikut. 

 ( )θφ −∠+−= IKKVS '
1            dengan  KA −=1  

 KVS =2      θ∠= '
1 KB  

       KA =2   

       02 =B     

Substitusikan ke persamaan ambang (4.10), memberikan persamaan karakteristik 

untuk rele ini sebagai berikut. 

 ( ) 0cos 2'22 =−+− IVKKVK θφ               atau 

 ( ) 'cos
K
K

V
I

=−θφ  

 ( ) 'cos
K
KY =−θφ    ……..……..…….  (4.32) 

Persamaan (4.32) digambarkan pada bidang R vs X membentuk sebuah lingkaran 

yang melalui titik O, dan pada bidang G vs B berbentuk sebuah garis lurus miring 

dengan bagian pokoknya menempati kuadran ke empat. 
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Gambar 4.37 Karakteristik rele mho 

 

 Karakteristik ini menunjukan bahwa rele mho secara bawaan bersifat 

terarah (inherently directional) Dari asal penurunan persamaan (4.32) terlihat 

bahwa torsi rele nilainya nul kalau tegangan inputnya nul. Tegangan input nul 

akan dialami ketika hubung singkat terjadi sangat dekat dengan lokasi rele. Agar 

rele masih mampu mendeteksi gangguan tersebut, rele perlu dilengkapi dengan 

komponen yang mampu menyimpan tegangan pada saat hubung singkat. 

 

4.6.4.5 Rele Offset Mho 

 Rele ini juga menggunakan pembanding fase, dengan masukan sebagai 

berikut. 

 ( )θφ −∠+−= IKKVS 21            dengan  KA −=1  

 ( )θφ −∠+= IKKVS 42    θ∠= 21 KB  

       KA =2   

       θ∠= 42 KB     

Substitusikan masukan S1 dan S2 ke persamaan umum (4.10), memberikan: 

 ( ) ( ){ } 0coscos 2
4224

22 =+−+−−+− IKKVIKKKKVK θφθφ  

gantikan 
I
V dengan Z, didapat 

 ( ) ( ) 0cos4242
22 =−−++− θφKKKZKKZK  
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gantikan Z2 dengan R2 + X2, didapat: 

 
( ) ( ) 0sincos42

2
4222 =+

−
−−+ φφ XR

K
KK

K
KK

XR   ..…….  (4.33) 

Persamaan (4.33) dapat dituliskan dalam bentuk batas kerja sebagai berikut:\ 

 
2

42
2

42
2

42

22
sin

2
cos

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

≤⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−
K

KK
K

KK
X

K
KK

R
φφ  

yang digunakan pada bidang R vs X sebagai berikut. 

 

 
 
 

Karakteristik rele berbentuk lingkaran, 

dengan pusat: φ∠−
K

KK
2

42  

Radius: 
K

KK
2

42 +  

 

Gambar 4.38 Karakteristik rele offset mho 

 

4.6.4.6 Karakteristik Lainnya 

 Banyak karakteristik spesial yang dapat dibuat untuk rele jarak yang 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Diantara yang telah banyak 

dipatuhi adalah karakteristik angguk (swivelling charactristic), karakteristik elips 

(elliptical characteristic), dan karakteristik persegi atau bersisi empat 
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(quadrilateral characteristic). Kebutuhan penyesuaian karakteristik terhadap 

variasi rating nilai impedans sumber terhadap impedans saluran ZS/ZL dan 

terhadap variasi resistans gangguan merupakan masalah yang umum dijumpai 

pada saluran transmisi, yang berkaitan dengan variasi resistans gangguan. 

Resistans gangguan menjadi lebih tinggi kalau arus gangguan lebih kecil, yaitu 

kalau ZS makin besar, begitu pula resistans gangguan menjadi lebih tinggi kalau 

nilai ZL makin rendah. Pada keadaan ini diperlukan rele dengan karakteristik 

swevelling mho (Gambar 4.39). Karakteristik yang berbentuk lingkaran tidak imun 

terhadap overload dan power swing, sebagai gantinya dipilih karakteristik eliptis 

(conic section characteristic) seperti Gambar 4.40. Karakteristik yang lebih ideal 

dari pada eliptis adalah quadrilateral characteristic seperti pada Gambar 4.41. 

 

4.7 Proteksi Dengan Rele Jarak (Distance Protection) 

4.7.1 Rele Jarak vs Rele Arus Lebih 

Pada sistem tenaga yang telah berkembang dan makin kompleks, 

pemakaian rele arus lebih (over current protection) umumnya tidak lagi memadai, 

berhubung dengan: 

1) Berubah-ubahnya jumlah pembangkit yang mencatu daya kepada sistem, 

2) Kebutuhan akan makin cepatnya pemisahan gangguan terhadap makin 

besarnya fault level, 

3) Kesukaran dalam melaksanakan koordinasi arus/waktu apabila jumlah 

switching station makin banyak. 

 

 Dalam keadaan seperti itu, pilihan akan jatuh pada penggunaan rele jarak 

berkecepatan tinggi (high speed distance relays). Proteksi dengan rele jarak, 

seperti halnya proteksi dengan rele arus lebih, adalah sebuah bentuk proteksi non-

unit, yaitu dapat memberikan back-up kepada rele lain yang ada di sisi bebannya. 

Bahkan selektivitas rele jarak dapat bersifat berarah (directional) seperti pada 

directional over current relays, disamping waktu kerjanya yang bertingkat, yaitu 

waktu kerja untuk gangguan di wilayah proteksi utama dibuat lebih cepat dari 

waktu kerja untuk gangguan di wilayah proteksi back-up. Dengan demikian waktu 
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kerja rele tidak komulatif kea rah sumber, sehingga diperoleh waktu kerja sangat 

cepat (1 siklus untuk non-switched dan poliphase distance relays, 5 siklus untuk 

switched distance relays). 

 Waktu kerja yang sangat cepat dapat juga dicapai oleh instantaneous over 

current relays, tetapi rele ini mempunyai banyak teterbatasan dalam 

pemanfaatannya. 

 

 

 

 

 

(a) one line diagram  

 
 
 
 
 
 

(b) waktu kerja rele A 
 

Gambar 4.39 Proteksi feeder yang dicatu dari sumber dengan 
kapasitas yang berubah-ubah, dengan rele arus lebih 
atau dengan rele jarak 

 
 Rele A pada Gambar 4.39 mendeteksi arus yang sangat bervariasi apabila 

dicatu dari banyak unit generator dan melayani beban yang load factor-nya 

rendah. Hubung singkat di B dalam keadaan pembangkitan minimum mungkin 

arusnya lebih rendah dari arus beban maksimum di A, sehingga rele arus lebih 

tidak dapat diaplikasikan di A, kecuali dengan voltage restrained OCR. Votage 

restrained directional unit mempunyai setting arus lebih rendah (dengan tap arus 

20% sampai 80% dari rating CT) sehingga dapat di set lebih rendah dari beban 

maksimum, dan pada arus hubung singkat yang besar, diperoleh PSM yang lebih 

tinggi. Masalah tersebut juga akan teratasi apabila di A diaplikasikan rele jarak 

dengan tipe mho unit, yang secara inherent adalah directional, apabila saluran A-

B pendek sehingga tidak mungkin diaplikasikan instantaneous OCR. 
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4.7.2 Persoalan Pengukuran Jarak 

Pengukur jarak (measuring units) selain harus membandingkan I terhadap 

V secara teliti, juga harus tidak terpengaruh oleh resistans gangguan dan kondisi 

transien saluran yang mempunyai nilai I dan V pada saat tersebut tidak 

menunjukkan nilai yang benar, sedangkan pada zona 1, rele harus bekerja 

seketika. 

 

4.7.2.1 Resistans ganguan (Fault resistance) 

Adanya resistans gangguan, yakni Rarc pada Gambar 4.40c menambah 

impedans yang terukur oleh rele RL (impedans sauran yang sesungguhnya) 

menjadi OB, dan perubahan drop tegangan yang terukur dari OA atau VLine 

menjadi Vrelay atau OB (Gambar 4.40a). 

Pada rele impedans, jangkauan maksimum zona proteksi yang semula OA 

berkurang menjadi OA’ (Gambar 4.40b), sehingga impedans mengalami 

underreach. Tetapi terhadap rele reaktans, dengan jangkauan yang sama tidak 

mengalami underreach (bandingkan Gambar 4.40c dan 4.40b). 

           

a) additional voltage drop in fault resistance   b) reduction of  impedance relay reach by fault resistance   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  c) reactance relay unaffected by fault resistance d) fault are and tripping of reactance relay  

Gambar 4.40 Pengaruh resistans gangguan 
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Resistans gangguan terdiri atas resistans busur (arc resisatnce) untuk 

hubung singkat fase ke fase, atau resistans busur plus resistans pentanahan menara 

(tower footing resistance) untuk hubung singkat ke tanah. 

Resistans busur dengan rumus Warrington, untuk keadaan udara tenang ataupun 

kalau ada angin yag perlu diperhatikan. 

Untuk udara tenang: 

ohm
I

lRarc   8750
4,1=   ..………………………….. (4.33) 

dengan: l = panjang busur dalam ft (dianggap = conductor spacing) dan  

  I = arus gangguan dalam A 

Untuk keadaan berangin: 

( ) ohm 
I

t v sl R ,arc 41

38750 +
=  ..………………………….. (4.34) 

Dengan v = kecepatan angina dalam miles/hour, dan t = waktu dalam detik 

 

4.7.2.2 Arah trip (direction) 

Rele jarak tipe impedans, memerlukan unit pengarah (directional unit, D-

D´ Gambar 4.40b) supaya tidak trip oleh gangguan yang terjadi di belakangnya, 

sedangkan rele rekatans memerlukan tambahan unit mho sebagai pengarah 

(Gambar 4.40d). Sedangkan rele mho secara inherent sudah bersifat terarah. 

Torsi operasi unit mho merupakan perkalian tiga faktor V I cos (φ - θ), 

yang nilainya akan sangat kecil untuk gangguan yang terjadi di dekat rele, karena 

masukan tegangan (V) yang sangat kecil. Pada flashover yang terjadi di saluran 

transmisi terbuka, tegangannya mencapai paling rendah 3% dari tegangan normal, 

dan kalau spacing kawat berkurang karena suatu sebab, tegangannya tinggal 1% 

saja. Pada saluran berupa kabel, tegangannya bisa lebih rendah 0,1% saja. 

Kesulitan tersebut diatasi dengan rele yang dilengkapi dengan memory action, 

atau rele dengan ultra sensitivity. 
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4.7.2.3 Overload dan Power Swing 

Dalam keadaan normal, beban terlihat oleh rele berada di L, cukup jauh di 

luar jangkauan rele impedans Z. Pada saluran yang sangat panjang, dengan 

panjang saluran (dalam miles) melebihi tegangannya (dalam kV), karakteristik 

rele impedans (Z) begitu lebar dan mendekati lokasi L. Bila terjadi overload, titik 

L mendekati ke batas operasi P bahkan mungkin masuk ke dalam lingkaran Z 

(rele trip). 

 
Gambar 4.41 Beban sebagaimana terlihat oleh rele impedans (Z) dan rela mho 

 
(a) Generator A dan B dihubungkan melalui saluran dengan impedans ZL  

 
 
 
R = posisi rele 

B

A

E
EK =  

δ  = sudut fase antara EA dan EB 

 

 

 

 

(b) Power swing locus pada nilai K yang berbeda-beda  

Gambar 4.42 Pergeseran sudut torsi δ antara dua generator 
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Perubahan yang tiba-tiba pada pembebanan salah satu generator menyebabkan 

sudut torsi (δ) bertambah, sehingga titik beban L bergerak ke arah P dan mungkin 

menyebabkan rele trip. 

 

4.7.3 Kondisi Transient 

1) Saat permulaan gangguan, terjadi perubahan yang tiba-tiba pada impedans 

karena hubung singkat. Perubahan tersebut menyebabkan arus dan tegangan 

berubah ke nilai-nilai yang abnormal, sebelum tercapai keadaan arus dan 

tegangan yang mapan. Kalau rasio X terhadap R-nya tinggi, maka: 

a) Tegangan berisikan osilasi transient, karena resonansi antara kapaitans 

saluran dan reaktans bocor trafo tegangan, berisikan dc offset transients 

karena penurunan fluks yang terdapat pada trafo daya dan reaktans sistem, 

dan berisikan parasitic oscillation pada rele, apabila rele tersebut 

menggunakan phase shifting circuits. 

b) Arus berisikan dc offset transients dan arus ac transients. Keadaan 

transients tersebut mungkin menyebabkan rele jarak menjadi overreach, 

trip untuk gangguan yang terjadi pada titik di luar batas jangkauan zone-1. 

 

2) Likelihood of transients in fault, dapat ditelusuri dari rumusan nilai sesaat 

arus hubung singkat sebagai berikut. 

( )
( )

( )
( )

t
L
R

maxmax

LR

SinE

LR

tSinEi
−
ε

ω+

φ−ψ
+

ω+

φ−ψ+ω
=

2222
..……………………… (4.35) 

a) Offset akan maksimum kalau sudut φ+π=ψ 2  dan bernilai nul kalau 

0=φ−ψ . Jadi tergantung pada sudut ψ atau saat mulainya hubung 

singkat, 

b) Lama berlangsungya transient tergantung pada rasio RL , 

c) Hubung singkat karena flashover umumnya terjadi menjelang tegangan 

mencapai puncaknya, yaitu ketika 2π=ωt .  
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Gambar 4.43 Keadaan awal pada hubung singkat 

 

d) Umumnya pada saluran transmisi, sudut impedans φ mendekati 2π . Saat 

mulai nya hubung singkat karena flashover 2π≈ψ , sehingga offset-nya 

hampir = 0. Flashover terjadi pada saluran udara, disebabkan oleh induksi 

petir atau kawat yang berayun sehingga spacing antar fase berkurang. 

Flashover mungkin terjadi ketika φ+π=ψ 2  yang menghasilkan offset 

maksimum, yaitu ketika CB di-ON-kan pada keadaan kawat fase 

terhubung singkat solid (bolted short-circuit), misalnya grounding clamp 

belum sempat atau terlupa dilepas (sehabis pemeliharaan) dan CB 

yangbersangkutan dimasukkan, sehingga laju penurunan isolasi antar 

kontak-kontak CB lebih cepat dibanding laju penurunan tegangan pada 

seperempat siklus sesudah melewati puncak tegangan atau tan A’BC. Akan 

tetapi, walaupun banyak jenis CB modern mempunyai kecepatan 

kecepatan sperti itu, belum ditemukan kasus overreach yang disebabkan 

oleh peristiwa ini. Perekaman yang dilakukan di USA terhadap gangguan 
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yang sesungguhnya menunjukkan bahwa sangat jarang gangguan dimulai 

pada sudut φ lebih dari 45° setelah puncak tegangan. 

 

4.7.4 Keterbatasan Unit Ohm dan Mho 

Selain kesulitan pengukuran yang disebabkan oleh resistans gangguan, 

overload dan power swing, dan power infeed, ada keterbatasan yang tinggi dari 

kenyataan di lapangan, bahwa rele mungkin menerima variasi tegangan input 

yang sangat besar, lebih dari 30 berbanding 1. 

 

4.7.4.1 Keterbatasan karena sensitivitas rele 

Hubung singkat dapat terjadi pada suatu lokasi, dimana tegangan yang 

terukur oleh rele menjadi demikian rendah, sehingga tidak mampu menghasilkan 

torsi yang cukup untuk mengoperasikan rele jarak. Dalam hal ini, gangguan 

tersebut membutuhkan rele yang sensitivitasnya tinggi. Selain tergantung pada 

jarak titik gangguan terhadap lokasi rele (yang setara dengan ZL) juga ditentukan 

oleh lokasi rele terhadap sumber tegangan, yang dinyatakan oleh impedans ZS. 

Rele reaktans sensitivitasnya lebih tinggi daripada rele mho karena terpolarisasi 

oleh arus, sedangkan rele mho oleh tegangan. Rele mho mampu mengukur jarak 

dengan error ± 5% sampai dengan input 8 volt, atau pada nilai 14=LS ZZ , 

sedangkan rele reaktans sampai tegangan input 3 volt atau nilai 37=LS ZZ , 

untuk komparator mangkuk induksi (induction cup) yang modern. 

Panjang minimum saluran yang dapat dilindungi diperkirakan sebagai 

berikut: Bila V adalah tegangan sekunder minimum yang dapat dideteksi secara 

teliti, maka PN VZ I =2 adalah tegangan primer fase ke fasenya, dengan I adalah 

arus gangguan minimum, dan Z adalah impedans pada panjang minimum dan NP 

adalah rasio transformasi trafo tegangan yang bersangkutan. Jika l adalah panjang 

minimum saluran, dan impedans saluran 0,63 ohm per mile, jangkauan 

maksimum proteksi sebesar 0,9 kali panjang saluran, dan I adalah besar arus 

hubung singkat, maka: 
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( ) ( ) ( )
115

10630902
3xkV Vl, , =    

sehingga: 

miles 
I

kV V l ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 7  ..……………………… (4.36)  

Misalkan tegangan sitem 150 kV dan besar arus hubung singkat 5.000 A, 

maka panjang minimum yang terdeteksi adalah: Untuk 14=LS ZZ dan dipasang 

rele mho atau rele impedans, ( ) ( ) miles 1,68   l == 500015087 . 

Kalau dipasang rele reaktans, dan pada lokasi 37=LS ZZ , maka panjang 

minimum yang terdeteksi adalah ( ) ( ) miles 0,63   l == 500015037 . 

 

4.7.4.2 Keterbatasan karena resistans busur 

Nilai ZS lebih tepat diartikan sebagi impedans ekivalen dari sisi sumber, 

yang dapat dihitung dari MVA sumber dan tegangannya, dari pada disepadankan 

dengan jarak dari lokasi ke arah sumber. Kalau rele hanya digunakan untuk 

melindungi saluran “lurus” (flat feeder), maka ZL diartikan sebagai zone proteksi 

rele. 

Tegangan yang terukur oleh rele, selain tergantung pada nilai LS ZZ juga 

sebanding dengan jauh dekatnya titik gangguan dari lokasi gangguan (atau 

impedans saluran sepanjang jarak gangguan, Zl). Kedua hal tersebut menentukan 

besar tegangan masukan rele, disamping itu adanya adanya resistan busur juga 

berpengaruh. 

 

1) Resistans busur di dalam zone-1 

Jika X adalah reaktans saluran dari lokasi rele ke titik gangguan dan R 

adalah resistansnya, sedangkan Rarc adalah resistans busur (pada udara tenang 
418750 ,

arc Is l R = ), maka jangkauan pengukuran rele berkurang dengan rasio: 

( )
22

22

RX
RRX arc

+
++  ..……………………… (4.37) 

(untuk gangguan antar fase terhadap rele impedans Gambar 4.44(a) 
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(a) Rele impedans 
(b) Rele admitans (mho) 
(c) Rele reaktans 
(d) Swivelling mho 
(e) Sudut impedans saluran = ( )R

Xtan 1−  
(f) ZL jangkauan (seting Z) pada zone-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.44 Pengaruh resistans busur terhadap jangkauan rele jarak 

 

Rele mho (b) mengalami error jangkauan lebih besar dibandingkan rele 

impedans (a). Jika menggunakan rele mho, error jangkauan karena resistans busur 

dapat diperkecil dengan menggunakan phase angle biased mho relay (swiveling 

mho relay) dengan sudut karakteristik rele (θ) kurang lagging dibandingkan sudut 

impedans saluran (φ), atau (φ - θ) > 0°, misalnya dengan θ = 75°, dipilih θ = 60°. 

Apabila LS ZZ melampaui 5, tegangan tertinggi yang terukur pada rele tidak 

lebih dari 20% dari tegangan sistem pada sumber. Pada umumnya, apabila 

resistans busur melampaui sepertiga dari impedans zone-1 (yang diproteksi), 

misalnya meliputi 85% dari panjang saluran, adanya busur tersebut menimbulkan 

underreach sampai ke 60%, berarti hanya gangguan pada 40% pertama panjang 

saluran yang akan diisolir seketika (tanpa tudaan waktu), sedangkan sisanya akan 

diisolir pada zone-2 (dengan tundaan waktu). 

Pengukur jarak zone-2 juga merasakan adanya busur yang terjadi pada 

zone-1, sehingga mungkin mengalami underreach hingga ke wilayah zone1. 

Permulaan zone-2 bergeser ke dekat sumber sehingga lebih banyak bagian zone-1 

beralih menjadi zone-2. 
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2) Pengaruh resistans busur terhadap terhadap rasio LS ZZ maksimum 

Nilai Ra yang terjadi (actual Ra) = ohm Ils ,418750 (tanpa angin) dan arus 

hubung singkat fase ke fase (1) adalah: 

( )aLS RZZ2
10 x kVI
++

=
3

,   

sehingga dapat dihitung: 

Actual 
4,1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++

=
kV

RZZls 1,48R aLS
a  ..…………………… (4.38) 

Nilai impedans di sisi sumber ZS dihitung dari: 

MVA
kVZS

2

=  dari sistem 

 

Dalam keadaan ZS maksimum, nilai Ra dapat diabaikan karena Ra << ZS 

dan arahnya hampir tegak lurus. Karena itu, untuk hubung singkat fase ke fase, 

digunakan: 

Actual 
4,1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
kV

ZZls 0,74
2

R LSa  ..…………………… (4.39) 

 
      ZL  = jangkauan dengan adanya Ra 
  K ZL  = penurunan jangkauan karena Ra 

         ZL (1 + K) = jangkauan penuh 
      K = factor kelipatan ZL 
 

Gambar 4.45 Resistans busur dan jangkauan rele mho 

 



 122

Dari Gambar 4.45 di atas, untuk suatu nilai faktor K tertentu, terdapat satu 

batas nilai Ra (½ Ra untuk gangguan fase ke fase), yaitu: l
'

a2
1 ZKR epermissibl =  

dengan nilai 'K tergantung pada nilai K dan cos φ. Karena actual Ra tidak boleh 

melebihi permissible Ra, maka: 

 L
LS ZK

kV
ZZls 0,74 '

4,1

<⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +  ..…………………… (4.40) 

Atau kalau dinyatakan dalam rasio LS ZZ : 

 
7,0'

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
≤

ls 1,48
ZK 0,74

Z
kV

Z
Z L

LL

S  ..…………………… (4.41) 

Persamaan (4.40) dan (4.41) memberikan hubungan antara: 

 ZS = impedans antara titik rele dengan sumber 

 ZL = impedans dalam jangkauan underreach rele 

 kV = tegangan sistem (fase ke fase) 

 ls  = panjang busur ≈ spacing antar fase 

 'K = faktor pengali terhadap ZL, per unit terhadap ZL  

         untuk batas Ra maksimum: Ra = 'K . ZL 

 Nilai 'K tergantung pada nilai K dan cos φ, yaitu: 

Nilai 'K , untuk Sudut impedans (φ) 

K = 0,05 K = 0,1 K = 0,2 K = 0,3 K = 0,4 

75° 0,135 0,225 0,361 0,471 0,643 

60° 0,098 0,177 0,310 0,422 0,523 

45° 0,082 0,155 0,283 0,396 0,499 
 

Misalkan pada saluran 275 kV, dengan daya 5000 MVA, sudut impedans 

75°, dan jarak antar kawat fase 24  feet dengan panjang 10 miles, dengan ZL = 0,53 

ohm per mile, maka ( ) 15155000275 2 ,ZS ==  dan ZL total = 5,3 sehingga 

LS ZZ = 2,86. Saluran tersebut akan mengalami resistans busur, atau: 

actual ( ) ohm 0,42
275

5,315,15 24 0,74R
2
1 1,4

'
a =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=   
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Dengan rele mho murni (sudut θ = 75°) dan faktor 'K = 0,35 maka resistans busur 

yang diperbolehkan adalah: 

permissible = ( )5,3 0,35R
2
1

a =  

  = 1,86 ohm, lebih tinggi dari actual ½ Ra 

Karena itu rele mho (murni) tersebut dapat dipakai. 

 

 Lain halnya kalau saluran tersebut mempunyai kapasitas 1500 MVA, akan 

menghasilkan ZS total = 50,42 dengan LS ZZ = 9,5, dan actual ½ Ra = 1,9 ohm, 

yang melebihi permissible  ½ Ra rele tersebut (= 1,86 ohm). Karena itu perlu rele 

mho dengan karakteristik swivelling mho, misalnya dengan θ = 60° yang 

mengijinkan permissible  ½ Ra sampai 2,66 ohm, dan dengan factor 'K = 0,5. 

Kondisi pertama mengalami underreach di bawah 20%, sedangkan kondisi kedua 

mengalami underreach di atas 30%. 

Selanjutnya, kalau saluran tersebut mempunyai kapasitas sumber hanya 

1000 MVA atau kurang, maka didapat LS ZZ lebih dari 14, dan actual ½ Ra di 

atas 2,9 ohm sehingga rele swivelling mho dengan θ = 60° tidak cukup. 

Saluran yang pendek (atau ZL yang rendah) supaya selektivitas rele mho 

dapat dicapai. Karena nilai resistans busur yang actual sebanding dengan 

( ) 41,
LS ZZ + , berarti nilai ZS harus kecil supaya rele mho dapat selektif. Pada 

umumnya rele mho masih cukup selektif kalau rasio LS ZZ tidak lebih dari 12. 

Untuk nilai LS ZZ di atas 12, perlu digantikan dengan rele reaktans. Karena nilai 

ZS tergantung pada tegangan dan daya sumber, batas tersebut dapat dinyatakan 

dengan cara lain, misalnya untuk jarak kurang dari 12 miles pada 66 kV, 35 miles 

pada 132 kV, dan 50 miles pada 275 kV. 

Batas LS ZZ minimum menjadi lebih kecil apabila suhu kawat naik cukup 

tinggi di atas dasar perhitungan untuk LZ . Nilai LZ akan lebih besar apabila jarak  

antar kawat lebih jauh. Nilai actual Ra akan lebih tinggi kalau busur diperpanjang 

oleh tiupan angin. 
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3) Panjang maksimum saluran 

Bagi rele mho tidak ada batas maksimum panjang saluran yang dapat 

dilindungi. Untuk saluran AB dengan impedans LZ , bila power swing mencapai 

titik C, tegangan terminal kedua generator yaitu AC dan BC membentuk sudut 

90°, dan ini membutuhkan sudut > 90° antara kedua emf generator yaitu A’C dan 

B’C, hal ini melampaui batas 90°. 

Jenis rele lainnya: reaktans,impedans, dan konduktans sebaliknya rentan 

terkena power swing (di titik D, E, dan di luar E). 

Estimasi panjang maksimum saluran adalah 500 kV/I miles untuk rele 

reaktans dan rele konduktans, dan 1000 kV/I miles untuk rele impedans, dengan I 

adalah gangguan minimum. 

 
Gambar 4.46 Locus power swing dan batas rele impedans 

 

4) Upaya untuk mengatasi power swing 

a) Blinders, digunakan pada rele yang memproteksi saluran yang sangat 

panjang, berupa unit ohm (yang karakteristiknya di bidang R - X berupa 

garis lurus) dengan arah yang sejajar dengan impedans saluran yang 

bersangkutan. Unit yang digunakan adalah angle impedance unit (Z∠φ) 

dengan sudut releφ sama dengan sudut impedans saluran. Umumnya 
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diperlukan hanya satu unit (OB), tetapi untuk saluran interkoneksi 

diperlukan dua unit (OA dan OB). 

 
Gambar 4.47 Blinders melengkapi rele impedans 

 
 

b) Out of step blocking, memblok rele agar tidak trip karena power swing, 

tanpa membatalkan trip kalau memang terjadi gangguan sesungguhnya. 

Hal ini dimungkikan karena perubahan impedans ketika terjadi power 

swing lebih ambat dibandingkan perubahan impedans. 

 
a) Karakteristik mhoY1, Y2,    b) Out-of-step blocking circuit 

           dan offset mho          untuk rele mho 
 

Gambar 4.48 Out of step blocking 
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Karakteristik OY3 dibuat konsentris dengan karakteristik Y2 dan sedikit 

lebih lebar, sehingga setiap perubahan impedans yang terlihat oleh rele 

selama power swing, selalu akan mengoperasikan OY3 sebelum Y2. Unit 

OY3 disetel untuk mem-pick-up kontak rele B dengan sedikit tundaan 

waktu. Terhadap gangguan (hubung singkat), blocking dicegah, karena 

unit Y2 me-de-enegizer blocking relay (B) dari drop-out apabila OY3 tidak 

bekerja lebih awal selama sela waktu pick-up dari auxiliary relay. 

auxiliary relay itu umumnya dihubungkan untuk mencegah automatic 

reclosing setelah trip karena kondisi out of step, tetapi juga digunakan 

untuk mencegah tripping. 

c) Out of Step Tripping, menggunakan dua blinders OA dan OB yang 

mengoperasikan auxiliary relay TA dan TB apabila impedans memotong 

keduanya bergantian, dari kanan ke kiri atau sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  a) Karakteristik      b) Rangkaian 

Gambar 4.49 Out of step tripping 

 

4.7.5 Aplikasi Rele Jarak 

4.7.5.1 Pemilihan Measuring Unit 

Faktor-faktor yang menentukan pilihan jenis rele jarak adalah rasio 

LS ZZ , resistans, dan ekonomi. Rele reaktans tepat digunakan pada saluran yang 

pendek, dengan LS ZZ nilainya tinggi (> 12), dan untuk proteksi gangguan tanah 

dengan nilai resistans gangguannya tinggi. Untuk proteksi kabel, diperlukan 
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sensitivitas rele yang tinggi, rele reaktans mampu mengukur tegangan sampai 3 

vol, pada rasio LS ZZ ≈ 37 dan panjang minimum saluran miles IkVl 21= . Rele 

konduktans yang merupakan tipe khusus dari rele mho, lebih imun terhadap 

resistans gangguan dibandingkan rele mho, tetapi lebih ekonomis dibandingkan 

rele reaktans directional, karena itu dapat dipakai pada jaringan distribusi 

(tegangan menengah), baik overhead maupun underground. 

Rele jarak digunakan untuk proteksi gangguan fase dan gangguan tanah 

pada saluran interkoneksi tegangan tinggi yang penting, dan pada saluran 

distribusi yang ditanahkan melalui resistans. Pada sistem yang ditanahkan 

langsung, pengunaan rele arus lebih berarah sudah cukup, karena lebih ekonomis, 

terutama pada proteksi gangguan tanah karena biayanya jauh lebih murah 

(dibutuhkan hanya satu OCR gangguan tanah dengan time delay dan 

instantaneous trip). 

 

4.7.5.2 Zone Proteksi 

Rele jarak dapat digunakan untuk memproteksi semua jenis peralatan 

dengan memilih single step atau multi step distance relay. 

1) Single step 

Kadang-kadang proteksi dengan arus lebih, instantaneous OCR tidak 

mungkin digunkan untuk memperpendek waktu trip yang diperlukan, karena 

saluran yang sangat pendek atau karena level pembangkitan yang sangat besar 

variasinya. Kesulitan tersebut dapat diatasi dengan menggunkan single step 

impedance unit atau mho unit yang sederhana dan andal, tidak terpengaruh oleh 

variasi arus gangguan, berarah, imun terhadap power swing, dan dc offset arus 

gangguan. 

 

2) Multi step 

Rele jarak konvensional tersusun atas sebuah directional starting units, 

sebuah timing unit, dan satu atau lebih distance measuring units. Biasanya 

disediakan sebuah instantaneous dan dua time delay step. Tiap step mungkin 

menggunakan satu set pengukur jarak, tetapi mungkin hanya satu set yang 



 128

dipergunakan secara bergiliran menggunakan sistem switching, berurutan mulai 

dari impedans terendah (zone-1) sampai tertinggi (zone-3). 

 

4.7.5.3 Setting Rele Jarak 

Setting nilai ohm atau jangkauan (reach) rele jarak dapat dikontrol baik 

dari arus kerja maupun dari tegangan penahannya, atau dari keduanya. Karena 

nilai tegangan menurun dalam keadaan gangguan sedangkan arusnya naik, maka 

akan lebih efektif apabila tapping dilakukan terhadap arus atau pada rangkaian 

arusnya. Cara yang elegan adalah menyediakan coarse taps (dengan langkah-

langkah panjang) pada rangkaian arus, dan fine taps (dengan langkah-langkah 

halus) pada rangkaian tegangannya. Untuk setting penghantar fase ke fase, 

informasi pokok yang diperlukan adalah: 

1) Tegangan dan frekuensi pada saluran yang bersangkutan 

2) Rasio CT dan PT, serta hubungannya 

3) Arus trip coil pada tegangan normal 

4) Keadaan masukan tegangan ac ke rele, apakah diperoleh dari sisi busbar 

atau dari sisi saluran terhadap posisi CB 

5) Reaktans transient dan resistans (fase ke netral), basis MVA (dalam pu) 

6) Arus hubung singkat tiga fase maksimum (pada pangkal saluran) dan arus 

hubung singkat fase ke fase minimum (pada ujung saluran) 

Untuk setting ground distance relay, diperlukan tambahan informasi sebagai 

berikut: 

7) Apakah dipolarisasikan dengan arus atau tegangan 

8) Arus fase dan arus residu maksimum SLG fault di pangkal saluran, dan 

arus minimum untuk SLG fault pada ujung saluran 

9) Rasio X0/X1 saluran yang diproteksi 

 

1) Setting untuk zone-1 dan zone-2 

Setting zone-1 dan zone-2 terutama bertujuan untuk mempertahankan 

kontinyunitas pelayanan beban, dengan mengisolasi saluran yang mendapat 

gangguan, dan mungkin untuk reclosing bagi gangguan temporer (khusu zone-1). 
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Setting zone-1 adalah  

p

i

N
NZ,90  ..…………………… (4.42) 

dengan: Z  =  impedans saluran fase ke netral, ohm 
 Ni =  rasio trafo arus 
 Np =  rasio trafo potensial 
 0,9 = proporsi panjang saluran yang diproteksi pada zone-1 

 
Bagian 10% terakhir saluran, diproteksi pada zone-2. 

 

 Dalam hal rele reaktans, impedans Z tersebut digantikan dengan reaktans 

saluran X, dan untuk rele mho dengan sudut karakteristik θ yang lebih kecil 

daripada sudut impedans saluran, φ (dengan φ = tan-1 X/R), nilai ohm setting rele 

perlu dinaikkan, dengan membagi persamaan 4.42 dengan cos (φ - θ). 

Transmisi saluran udara untuk hubung singkat antar fase umumnya mempunyai 

sudut impedans seperti nilai sebagai berikut. 

 

Tabel 4.5 Sudut fase saluran udara (transmisi) 

Tegangan (kV) 11 33 132 275 400

Frekunsi (50 Hz) 45° 55° 70° 75° 8° 

Frekunsi (60 Hz) 50° 60° 72° 76° 82°
 

Apabila nilai impedans transmisi tidak diketahui, nilainya didapat dari tabel 

impedans dengan menggunakan persamaan 4.42, induktansnya dapat dideteksi 

dari Gambar 4.50 berikut. 

 mile
ohm

GMR
GMDlogf ,XX 00466021 ==  ..…………………… (4.43) 
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Gambar 4.50 Reaktans induktif per mile untuk saluran transmisi 

 

Menentukan impedans kabel menjadi lebih sulit, karena sebagian arus 

gangguan mengalir melalui pelindung metal kabel, sebagian lagi melalui tanah, 

dan umumnya setiap gangguan ada hubungannya dengan tanah. Pembagian arus 

gangguan tergantung kepada keadaan tanah di sekeliling kabel. Pada tanah basah 

dan berpasir, sudut φ = 10°atau 15°. Pada tanah basah dan mengandung asam, φ 

kira-kira 50°, secara rata-rata sudut φ kira-kira 30°. Karena itu lebih tepat 

digunakan rele impedans daripada yang lain. 

Setelah didapat impedans saluran, masih diperlukan koreksi pada nilai 

sekunder karena error pada trafo arus dan trafo tegangan. Setting sesungguhnya 

adalah impedans di atas setelah dikalikan dengan: 

( )
( )θ−φ

θ−θ+θ−φ

cos
cos

R
R cp

c

p , dengan 

Rp = faktor koreksi rasio untuk trafo potensial 
Rc = faktor koreksi rasio untuk trafo arus 

 φ  =  sudut impedans saluran transmisi 
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 θ  =  sudut fase karakteristik rele 
 θp =  error sudut fase trafo potensial (positif untuk leading) 
 θc =  error sudut fase trafo arus (positif untuk leading) 
 

Setting zone-2 meliputi bagian saluran yang tidak tercakup ke dalam zone-1, dan 

sebagian (tidak lebih dari 75%) dari panjang saluran berikutnya, dengan waktu 

kerja lebih lambat dari zone-1. Impedans yang terukur adalah sepanjang AD. Jarak 

ini akan berkurang kalau di tengah-tengah saluran (misal di B) terdapat infeed, 

yaitu sumber lain yang masuk ke busbar tengah (Gambar 4.51). 

 

 
Gambar 4.51 Infeed pada zone-2 

 

Dengan adanya infeed B di busbar, jangkauan zone-2 berkurang menjadi: 

 BD
II

IZAE
FR

R
L +
+=  

Infeed hanya berpengaruh sepanjang BD 

 

2) Setting zone-3 

Zone-3 pada dasarnya adalah zone untuk back-up, dan untuk mencegah 

kerusakan peralatan dan bahaya bagi personal. Wilayahnya mencakup sampai 

pada ujung saluran berikutnya (seluruh BC pada Gambar 4.51). 

Zone-1 dan zone-2 yang mengalami overreach, akan berpengaruh terhadap 

selektivitas, zone-3 yang mengalami underreach akan menyebabkan back-up-nya 

tidak mencukupi. Zone-1 mengukur impedans yang sesungguhnya, tetapi zone-3 

harus di set pada kondisi infeed maksimum. 
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Zone-3 harus di set paling tidak sebesar Z1 + W1Z1
’ ohm, dengan Z1 adalah 

impedans saluran yang diproteksi utama (AB), Z1
’ adalah impedans saluran 

berikutnya (BC) dan W adalah rasio maksimum dari ( ) RFR III + yaitu total arus 

yang memasuki saluran berikutnya. Kadang-kadang setting zone-3 menjadi 

panjang sehingga mungkin mengalami trip kalau terjadi overload. Masalah ini 

dapat diatasi dengan beberapa cara: 

a) Menggunakan karakteristik berbentuk elips (Gambar 4.52) 

 

 
Gambar 4.52 Karakteristik elips zone-3 untuk mencegah trip 

kalau terjadi overload 
 

b) Membalik arah unit zone-3 pada saluran (Gambar 4.53) 

 
 
Gambar 4.53 Membalik arah zone-3 untuk mencegah trip kalau 

terjadi overload 
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Zone-3 rele A-1 normalnya berfungsi memberi back-up terhadap rele B-1 

untuk bagian hilir saluran B-C. Dengan membalik arah unit zone-3 dari 

rele B-2 (atau juga rele A-2) maka fungsi back-up dialihkan dari unit zone-

3 rele A-1 kepada unit zone-3 rele B-2. Maka sekarang unit zone-3 rele B-

2 hanya mengukur impedans saluran sepanjang B-C, sedangkan unit zone-

3 rele A semula mengukur impedans sepanjang A-C yang jauh lebih 

panjang disbandingkan B-C. Gangguan pada saluran B-C sekarang di trip 

oleh B-2 (apabila rele pada B-1 gagal bekerja), sehingga saluran cabang 

(tap line) yang terdapat pada saluran A-B tidak terkena pemadaman. 

c) Menggunakan sebuah rate-of-rise of current monitoringrelay pada unit 

zone-3 

 

4.7.5.4 Ground Distance Relay 

Rele jarak untuk gangguan tanah mendapat masukan tegangan fase ke 

netral dan masukan arus dari fase yang sama, dikompensasikan dengan arus 

residu. 

residuY

Y

I.KI
V

−
 dengan 

1

10

Z
ZZK −

=  

 

dengan Z0 dan Z1 adalah impedans urutan nul dan urutan positif yang terukur oleh 

rele. Nilai Z0 didapat dari nilai Z1 menggunakan Tabel 4.2 nilainya dapat dihitung 

sebagai berikut. 

 mileohm x jrZ 000 +=     

dengan 0,00477.frr 10 +=   

 
GMR

Dg0,0466.flox e
100 =  

 ft 
f
ρ2160De =  
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ρ = resistivitas tanah, 3cmohm yang nilainya bervariasi dari 10 

3cmohm untuk tanah basah samapi 109 3cmohm untuk tanah 

berpasir dan berbatu, dengan nilai rerata 100 3cmohm  

  f = frekunsi normal sistem 

GMR = geometric mean radius penghantar 

 De = kedalaman ekivalen saluran balik bagi arus gangguan tanah 

 

Tabel 4.6 Nilai impedans saluran 
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Arus gangguan tanah yang kembali melalui tanah menenempuh route yang 

sangat difus, tetapi efek elektrisnya setara dengan seolah-olah melalui sebuah 

hantaran di bawah permukaan tanah dengan kedalaman De. Arus residu (Ires) 

setelah ditransformasi menjadi K.Ires oleh residual current transformer, digunakan 

untuk mengkompensasi impedans urutan nul (Z0). Kadang-kadang arus Ires didapat 

dari tapped tertiary winding, untuk mengkompensasi pengaruh mutual induction 

dari saluran parallel. Sebelum diterapkan perlu dilakukan pengecekan, karena 

mungkin akan menyebabkan saluran lain (yang sehat) ikut trip kalau terjadi close 

infailt (karena terjadi kompensasi berlebihan). 

Rele jarak tipe reaktans dapat memberikan trip cepat yang konstan sampai 

90% sepanjang saluran, dan dapat dipakai untuk gangguan fase maupun gangguan 

tanah. Untuk gangguan tanah, rele dilengkapi dengan blocking circuit untuk 

mencegah trip pada gangguan fase. 

 

4.8 Proteksi Dengan Rele Pilot (Pilot Protection) 

4.8.1 Perlunya Unit Protection untuk Feeder 

Proteksi dalam tipe proteksi unit mengisolir semua gangguan (antar fase 

dan gangguan tanah) yang terjadi di dalam unit peralatan yang diproteksi dengan 

cepat. Untuk memproteksi saluran berbentuk ring atau loop tertutup, proteksi unit 

tersebut mengisolir sebuah ruas saluran dengan membuka CB pada kedua ujung 

saluran secara simultan. Pembukaan simultan dan seketika diperlukan untuk 

mencegah makin parahnya kerusakan pada kabel yang terganggu, atau untuk high 

speed automatic reclosing pada SUTT atau SUTET. 

Untuk sebuah proteksi unit diperlukan adanya pertukaran informasi 

tentang kondisi gangguan, antar ujung feeder, agar trip kedua CB dapat dilakukan 

bersamaan. Untuk ini dapat digunakan kawat pilot (pilot wire) atau carrier chanel. 

Kondisi gangguan internal ataupun gangguan eksternal dapat dibedakan dengan 

membandingkan arah aliran arus atau daya pada kedua ujung (directional 

comparison), atau secara kontinyu membandingkan the instantaneous phase 

relation dari kedua arus (pada tiap ujung) disebut phase comparison. 
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Pilot wire protection bekerja dengan prinsip rele diferensial dengan tiap 

ujung saluran memerlukan satu rele pengukur tegangan (balanced voltage system) 

atau rele pengukur arus (circulating current system). Umumnya digunakan 

pembanding amlitudu untuk circulating current system, karena tidak banyak 

terpengaruh oleh kapasitans kawat pilot dan mudah diterapkan untuk saluran 

berujung lebih dari dua (multi-ended lines). Efektivitas proteksi dengan kawat 

pilot terkendala oleh panjang kawat pilot-nya, berkaitan dengan makin besarnya 

induksi dari luar, amplitude error, dan phase error pada saluran panjang. 

Carrier channel protection yang membandingkan arah arus (directional 

comparation), hanya mengirimkan sinyal melalui carrier pada saat gangguan 

eksternal, kepada rele yang ada di depannya (pada ruas yang sama) untuk 

mencegah tripping, disebut carrier blocking scheme, atau mengirimkan carrier 

signal untuk memperpanjang jangkauan (reach) zone-1 agar waku trip dipercepat, 

yang disebut carrieracceleration, carrier inter-tripping, atau permissive 

overreach. Power line carrier channel tidak terkendala oleh jarak, tetepi oleh 

piranti penggabungnya (coupling device) ke saluran transmisi. 

 

4.8.2 Proteksi dengan Kawat Pilot 

Supaya ketidak-telitian pengukuran karena kesalahan trafo arus dan 

resistans seri dan susebtans shunt kawat pilot tidak menyebabkan rele trip jika 

terjadi gangguan eksternal, digunakan rele dengan bias (biased relays), sehingga 

nilai setting rele naik sebanding dengan besarnya through current. Besaran yang 

dibandingkan pada masing-masing ujung adalah arus local terhadap arus pada 

ujung kawat pilot, yang berasal dari ujung yang lain. Arus tersebut merupakan 

penjumlahan dari ketiga arus fase menggunakan summation current transformer, 

sehingga hanya diperlukan dua kawat. 

Selektivitasnya didefinisikan sebagai rasio arus kerja rele pada salah satu 

ujung untuk suatu gangguan internal, terhadap arus dari gangguan eksternal, 

dengan arus primer yang sama. Rasio tersebut dinamakan faktor pembeda 

(discriminating factor). Pada kawat yang panjang, faktor pembedanya kecil 

karena arus rele untuk gangguan internal menjadi kecil akibat dari resistans kawat 
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pilot, sedangkan arus rele untuk gangguan eksternal naik akibat kapasitans antara 

kawat pilot (Gambar 4.54) 

 

 
Gambar 4.54 Faktor diskriminasi pada sistem dua kawat pilot 
 

Diskriminasi diperburuk oleh error pada tarfo arus dan adanya beban. 

Perbedaan error yang besar dari kedua CT menyebabkan arus yang melalui rele 

juga besar jika terjadi gangguan luar, sehingga cenderung menyebabkan rele trip. 

Arus beban yang besar cenderung akan mencegah rele trip terutama untuk 

gangguan internal yang ringan. 

Pengaruh panjang kawat pilot terhadap diskriminasi dapat diperkecil 

dengan elemen  kompensasi pilot yang dipasang pada koil operasi rele. Dengan 

adanya kompensasi tersebut faktor diskriminasi pada kedua rele dibuat sama, 

sehingga dapat trip secara bersamaan. Kebersamaan trip tersebut sangat 

diperlukan apabila dibutuhkan reclosing pada CB, misalnya kalau terjadi 

gangguan temporer. Bias dan kompensasi dibutuhkan untuk ketelitian rele dengan 

prinsip arus sirkulasi ataupun dengan prinsip tegangan imbang. 

 

4.8.2.1 Rangkaian Penyeimbang Tegangan (Voltage Balance Scheme) 

Koil operasi rele dipasang seri terhadap arus output summation CT yang 

diubah menjadi tegangan menggunakan transactor. Tegangan ini diadu (opposed) 

dengan tegangan yang dijadikan masukan pada rele di ujung lainnya, sehingga 

tidak ada arus kecuali kalau terjadi gangguan internal. Koil penahan (restraining 

coil) dipasang paralele (shunt) dengan output summation CT (Gambar 4.55a). 
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Untuk kawat pilot yang panjang, faktor diskriminasinya rendah, sehingga 

memerlukan kompensasi menggunakan replika impedans yang setara dengan 

resistans seri dan distributed shunt susceptance kawat pilot saat gangguan ekternal 

(Gambar 4.55b). 

 
a) Rangkaian ac dasar 

 
b) Rangkaian ac dengan kompensator pilot 

 

 
c) Faktor pembeda (discriminating factor) 

Gambar 4.55 Voltage balance schame  
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4.8.2.2 Rangkaian Arus Sirkulasi (Circulating Current Scheme) 

Koil operasi rele dipasang shunt dan koil penahan dipasang seri pada 

kawat pilot di sisi CT atau sisi pilot koil operasi. Pada umumnya koil penahan 

dipasang di sisi CT untuk kawat pilot yang panjang, dan pada sisi pilot untuk 

saluran yang pendek. Dengan koil penahan di sisi CT, maka selama suplai dari 

satu sisi, rele yang terletak pada ujung tanpa catuan koil penahannya mendapat 

arus yang kecil atau nul, sehingga rele dapat pick-up (trip) pada arus operasi yang 

lebih kecil dibandingkan rele pada pangkal. Jika posisi koil penahan ada di sisi 

kawat pilot, arus yang diterima koil penahan rele di ujung relatif lebih besar 

dibandingkan yang diterima koil penahan dari rele di pangkal (Gambar 4.56). 

 
a) Rangkaian ac dasar 

 
b)  Rangkaian arus sirkulasi  

 
c) Kompensasi otomatis untuk pilot panjang 

Gambar 4.56 Kompensasi untuk kapasitans kawat pilot (Compensation for 
pilot-wire capacitance) 
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4.8.2.3 Rangkaian Komparasi Setengah Gelombang (Halfwave Comparison 
Scheme) 
Hubungan kawat pilot-nya menyerupai rangkaian arus sirkulasi, tetapi 

prinsip kerjanya samasekali berbeda. Rangkaian setengah gelombang tidak 

menggunakan koil penahan, tetapi seperti pada Gambar 4.57. Pengaruh rangkaian  

setengah gelombang di pasang seri dengan kawat pilot, pada kedua ujung pilot 

menyebabkan arus hanya mengalir ke koil operasi kalau terjadi gangguan internal. 

Resistans RA dan RB dibuat sedikit lebih tinggi dari nilai resistans kawat 

pilot (RP). Pada waktu ada gangguan eksternal, resisor RA dan RB dihubung 

singkat oleh diode yang bersangkutan secara bergantian, tergantung pada polaritas 

setengah gelombang yang sedang diterimanya (Gambar 4.57b dan c). Kalau 

terjadi gangguan internal, output kedua CT menjadi berlawanan (salah satu output 

terbalik) maka RA dan RB mengalami hubung singkat oleh diode masing-masing 

secara bersamaan dan lepas bersamaan pula (Gambar 4.57d dan e) sehingga 

menyebebkan rele trip. 

 

 
a) Rangkaian ac dasar 

 
b)  Gangguan luar – setengah gelombang pertama 

 
c) Gangguan luar – setengah gelombang kedua 
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d) Gangguan dalam – setengah gelombang pertama 

 

e) Gangguan dalam – setengah gelombang kedua 
Gambar 4.57 Komparasi setengah gelombang (Halfwafe comparison scheme) 

 
 

4.8.2.4 Polyphase Summation dan Seting Rele 

Pada rele kawat pilot diperlukan trafo arus penjumlah arus tiga fase 

dengan output hanya satu fase saja, yang disebut summation current transformer. 

Biasanya jumlah lilitan antara ujung a dan ujung tap b, sama dengan jumlah lilitan 

antara tap b dan tap c, sedangkan antara c dan ujung n terdapat lebih banyak 

lilitan, n buah, agar lebih besar outputnya (lebih sensitif) untuk mendeteksi 

gangguan tanah. 

   
Gambar 4.58 Diagram fasor penjumlah output CT 

 

Gambar 4.58 menggambarkan diagram fasor arus dan perbandingan besar 

magnitude masing-masing arus terkait. Dari gambar tersebut terlihat bahwa 

sensitivitas rele yang mendapat masukan CT penjumlah tersebut akan berbeda-

beda, tergantung pada jenis gangguan yang terjadi. Misalnya, hubung singkat fase 

c dan fase a, memberikan arus output hanya setengah dari hubung singkat b dan a, 
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sedangkan hubung singkat fase a ke tanah memberikan output )2n(2 + kali arus 

hubung singkat fase c dan a. Untuk hubung singkat tiga fase, outputnya 31 kali 

arus hubung singkat a-b. Akibatnya bagi pick-up setting rele adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 4.7 Pengaruh penjumlahan belitan CT pada pick-up settings 

Gangguan a - G b - G c - G a - b b - c c - a a- b - c 

Penjumlahan  n + 2 n + 1 n 1 1 2 3 

Arus pick-up (%) 14 16,5 20 90 90 45 52 
 

4.8.3 Proteksi dengan Carrier Pilot 

Carrier pilot acap kali digunakan juga untuk saluran komunikasi suara dan 

data disamping untuk sinyal proteksi. Kalau menggunakan saluran transmisi daya 

sebagai penyalur sinyal, disebut power line carrier, sedangkan jika menggunakan 

antena (parabola) disebut microwave carrier. 

Sinyal diinjeksikan ke saluran transmisi melalui kapasitor penggabung 

(coupling capasitors), dan dicegah agar tidak menjalar keluar dari saluran yang 

diproteksi menggunakan perangkap saluran (line traps) yang berupa untai resonan 

paralel yang di-tuned ke frekuensi carrier. Cara ini hanya dapat diterapkan pada 

transmisi saluran udara, bukan untuk kabel berisolasi, karena kapasitans kabel 

menyebabkan penurunan (attenuation) sinyal carrier yang besar. Sinyal carrier  

dibangkitkan pada sebuah transmitter, oleh oscilallator dengan frekuensi antara 

50 – 500 kHz, dan diperkuat dengan amplifier dengan output 15 – 20 watt. Di 

bawah 50 kHZ menyebabkan ukuran dan harga komponen koplingnya sangat 

mahal, dan di atas 500 kHz menyebabkan rugi-rugi penyaluran (line losses) dan 

attenuation sinyalnya sangat besar. Kopling kapasitor tersusun atas tumpukan 

kapasitor yang terhubung seri, terpasang di dalam isolasi porselin, untuk 

menginjeksikan dan menerima sinyal dari saluran daya. Terpasang dengan 

kapsitor seri adalah drain coil, untuk memberi impedans tinggi pada frekuensi 

carrier sehingga transmitter dapat menginjeksikan sinyal carrier tanpa 

menimbulkan tegangan pada frekuensi daya. 
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Kopling sinyal carrier ke saluran daya dapat dilakukan antara satu fase 

dengan tanah, antara dua fase. Secara teknis, kopling dua fase hasilnya lebih kuat 

tetapi biaya peralatannya lebih mahal, karena membutuhkan dua set kopling 

kapasitor dan line traps. 

 
a) Fase – tanah carrier channel 

 

b) Fase – fase carrier channel 

Gambar 4.59 Sistem rele pilot carrier current (Carrier current pilot relay systems) 
 
 

4.8.3.1 Blocking Carrier Scheme 

Prinsip kerjanya ditunjukkan pada Gambar 4.60a dan b. Blocking carrier 

signal diinisiasi oleh diretional unit φA rele A atau rele B untuk mencegah rele 

yang berada di ujung lain trip, apabila gangguan terjadi pada ruas saluran yang 

lain. Misalnya terjadi gangguan pada ruas sebelah kanan busbar B di F, dideteksi 

oleh directional unit φB dari offset mho rele B, lalu mengirim sinyal carrier ke rele 

A agar tidak trip seketika. Tanpa blocking, trip seketika dapat terjadi sampai pada 
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gangguan di A ( di luar A – B), karena setting jarak zone-1 rele A mencapai 

sampai di luar A – B (yaitu φT melebihi AB). 

Carrier blocking zone sebagian kecil memasuki wilayah atau ruas utama 

atau zoe-1 (yaitu φB overlap dengan tripping zone, begitu pula dengan φA). Kalau 

terjadi gangguan di dalam zone A – B, signal carrier blocking diputus pada kedua 

ujung oleh pendeteksi arah pada rele, yang memerintahkan penghentian 

pengiriman signal carrier. Dengan demikian, tripping zone untuk zone-1 penuh 

mencakup seluruh panjang A – B. 

Pengukur jarak zone-2 berfungsi seperti biasanya. Pengukur jarak zone-3 

selain berfungsi seperti biasa juga berfungsi menentukan zone untuk blocking. 

Dengan demikian diperoleh trip seketika dan bersamaan pada seluruh ruas saluran 

A – B, dan didapat juga operasi block-up untuk gangguan di luarnya, kalau 

pengukur zone-1 ditempat itu salah.  

 
a) Distance reach settings for carrier blocking scheme 

 

b) Mho characteristic for carrier bloching scheme 

Gambar 4.60 Blocking carrier scheme 



 145

4.8.3.2 Carrier Acceleration 

Skema ini lebih sederhana dibandingkan blocking scheme. Rele yang akan 

menerima sinyal carrier akan memperlebar jangkauan zone-1 nya dari semula 

sampai mencakup zone-2 rele ini. Signal carrier dikirim oleh rele pada ujung yang 

lain dari ruas saluran yang sama, kalau rele lain tersebut mendeteksi adanya 

gangguan pada  zone-1 di depannya (Gambar 4.61). 

 
a) Mho characteristic for carrier acceleration scheme  

 

b) Distance reach settings for carrier acceleration scheme 

 
c) Basic dc for carrier acceleration scheme 

Gambar 4.61 Carrier acceleration 
 



 146

Carrier acceleration juga lebih aman, karena kegagalan pada carrier 

hanya menimbulkan gagalnya pemercepatan trip oleh rele A (misalnya) untuk 

gangguan di F, sehingga rele A akan bekerja dengan tundaan. 

Zone-1 mencakup 80% sampai 90% panjang saluran A – B. Sisa 20% 

sampai 10% dan selebihnya yang berada pada zone-2 rele A, di trip dengan 

mengganti waktu trip menjadi trip seketika setelah menerima sinyal carrier dari 

rele B. 

Zone-2 menjadi tanggungan zone-1 (yang ada di depan rele B) dan sisanya 

menjadi bagian zone-3, tanpa perlu adanya pengatur jarak tersendiri untuk zone-2. 

Bahkan agar lebih sederhana dan murah, untuk mendeteksi gangguan tanah 

digantikan dengan directional instantaneous residual over current relays. 

 

4.8.3.3 Carrier Inter-tripping 

Sebagai alternatif lain bagi carrier acceleration adalah carrier inter-

tripping (Gambar 4.62).  

 
a) Mho characteristic for carrier acceleration scheme  

 

b) Distance settings for carrier inter-tripping scheme 
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c) Basic dc connection of inter-tripping carrierscheme 

Gambar 4.62 Carrier inter-tripping 
 
 

Bedanya, kalau pada carrier acceleration wilayah zone-1 diperluas sampai 

pada zone-2, maka pada carrier interuppting sinyal carrier men-trip langsung rele 

pada ujung jauh dengan seketika, untk gangguan yang terjadi pada 10% - 20% 

bagian ujung zone-1 (wilayah B-B’di-trip oleh rele A setelah menerima sinyal 

carrier dari rele B). 

Tanpa carrier inter-tripping gangguan di F pada Gambar 4.62b harus 

dideteksi pada zone-2 dengan tundaan waktu di A. Dengan carrier inter-tripping 

gangguan tersebut diputus seketika oleh A setelah mendapat signyal carrier dari 

B dan rele offset mho zone-3 (yaitu φT3 atau GT3) sebagai pendeteksi arah 

mendeteksi gangguan tersebut (Gambar 4.62c). 

Seperti pada skema carrier acceleration di sini pun tidak diperlukan 

pengukur jarak untuk zone-2, dan deteksi gangguan tanah dapat dilakukan dengan 

directional instantaneous residual over current relays, sehingga skema carrier 

inter-tripping lebih sederhana dan murah. Skema tersebut tergolong carrier aided 

distance protection yang menggunakan rele jarak sebagai pendeteksi gangguan, 

dan dibantu dengan sinyal carrier untuk mencapai trip yang bersamaan dan 

seketika untuk kedua CB pada kedua ujung. 

Alternatif lain adalah rele jarak tersebut pada tiap ujung untuk menjangkau 

lebih (overreach) untuk semua gangguan, dan hanya akan trip kalau menerima 

sinyal carrier yang menandakan bahwa kedua rele mendeteksi arah gangguan 

yang benar. Skema ini disebut permissive overreach. 
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Prinsip kerjanya sesuai dengan prinsip kerja series plot scheme Gambar 

4.63 dimana semua kontak D harus ditutup olah masing-masing rele pada tiap 

saluran, dan menyebabkan semua CB yang bersangkutan trip bersamaan. Ada 

kemungkinan rele ini trip kalau ada external ground fault karena kontak rele 

memantul (rebound) ketika ganggan tersebut diisolir oleh rele pada wilayah lain. 

Untuk mencegahnya, sinyal carrier hanya dikirim selama kira-kira 4 siklus, tidak 

terus selama gangguan berlangsung. 

 

 
Gambar 4.63 Series pilot scheme 

 
 

Carrier blocking scheme untuk ganguan fase lebih aman dibandingkan 

directional over current relays, terutama pada transmisi dengan tiga ujung. 

Carrier acceleratioin dan inter-tripping schemes, lebih baik jika diterapkan pada 

transmisi dengan tiga ujung, karena carrier blocking scheme bisa trip oleh 

gangguan luar yang terjadi, dimana arus blocking-nya terlalu kecil. Carrier 

acceleration atau inter-tripping, mungkin hanya terjadi sequential trip jika 

gangguan terjadi didekat ujung saluran dari tiga luas saluran (dengan 3 ujung), 

tetapi dengan carrier blocking dapat terjadi gagal trip. Rangkuman ketiga jenis 

directional comparison carrier ditunjukkan pada Tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.8 Summary of directional comparison carrier schemes 

Carrier Scheme Separate Zone-2 
Unit Required 

Effect of Carrier 
Failure Ground Faults 

Blocking Yes Incorrect trip Distance 

Acceleration No Zone-2 trip Over current 

Inter-tripping No Zone-2 trip Over current 
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4.8.3.4 Phase Comparison Carrier 

Carrier frekuensi tinggi seperti butir c) di atas tidak dapat diterapkan 

untuk kabel transmisi daya, karena pengurangan oleh suseptans shunt kabel. 

Panjang saluran yang dapat diproteksi dibatasi oleh pergeseran fase antara kedua 

ujung disebabkan oleh: 

1) Waktu perambatan gelombang untuk sampai ke ujung lain (besarnya kira-kira 

sampai 0,1° per mile), 

2) Response time dari band-phase filter (kira-kira 5°), 

3) Capacitance phase-shift dari saluran transmisi (sampai 10°) 

 

Pembandingan fase dibatasi oleh pengurangan amplitudo (Gambar 4.64). 

 
   (a)     (b)    

a) Interval I beruah dan puncak gelombang sinus berbeda 
b) Dengan squere minimum input, didapat interval yangsma, π/2 

 
Gambar 4.64 Pengaruh amplitudo arus terhadap komposisi fase 

 

Prinsip kerjanya ditunjukkan pada Gambar 4.65. Pada tiap ujung saluran 

diinjeksikan carrier frekuensi tinggi dan dimodulasikan dengan arus lokal yang 

gelombangnya sudah diubah menjadi gelombang kotak. Blok-blok frekuensi 

carrier yang dihasilkan dari setengah gelombang frekuensi sistem, ditransmisikan 

ke ujung lain. Kalau terjadi gangguan eksternal, sinyal yang terkirim dan diterima 

berupa sinyal kontinyu, sedangkan kalau terjadi gangguan internal, sinyalnya 

berujud teroutus-putus (intermittend). 
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Sinyal carrier hanya dikirimkan pada saat gangguan. Gangguan itu 

dideteksi oleh fault detector dan oleh sequence network atau summation network 

signal dari berbagai jenis gangguan tersebut digabung agar didapat satu keluaran 

gelombang. Sinyal kemudian ditransmisikan antar fase atau antara fase dan tanah, 

seperti pada carrier pilot yang lain. Peralatan yang digunakan: a) summation 

network b) oscillator c) modulator d) transmitter amplifier e) carrier receiver f) 

phase comparator g) tripping circuit h) starting devices (Gambar 4.65). 

Phase comparator  akan menghasilkan tripping signal kalau sudut interval 

antar blok sinyal melebihi 30° dan mencegah trip kalau interval tersebut kurang 

dari 30°. Secara teoritis, interval tersebut = 180° untuk gangguan internal, dan 0° 

untuk gangguan eksternal. 

 
(a) (b) 

a) Sinyal kontinyu saat terjadi gangguan luar 
b) Sinyal terputus-putus saat terjadi gangguan dalam 
 

Gambar 4.65 Pengiriman dan penerimaan sinyal pada phase comparison carrier 
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Gambar 4.66 Block diagram of phase comparison  carrier protection 
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