
ISSN: 2088-9984

90

Seminar Nasional dan Expo Teknik Elektro 2015

Pengaruh Arus Infeed terhadap Kinerja Rele Jarak                                                                         
(Studi Kasus pada Sistem Transmisi               

Sigli–Banda Aceh)
Syukriyadin, Muntasir, dan Syahrizal

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala
Jln. Syech Abdur Rauf No. 7, Darussalam, Banda Aceh 

e-mail: syahrizal.ee@unsyiah.net

Abstrak— Rele jarak (distance relay) merupakan peralatan proteksi utama pada saluran transmisi. Rele jarak bekerja 
dengan mengukur tegangan pada titik rele dan arus gangguan yang terlihat dari rele, dengan membagi besaran   
tegangan dan arus, maka impedansi sampai titik terjadinya gangguan dapat ditentukan. Ketika arus infeed masuk 
ke sistem transmisi, arus infeed ini akan membuat impedansi yang dilihat oleh rele seolah-olah menjadi lebih besar 
atau menjadi lebih kecil. Sehingga dalam men-setting rele jarak harus dipertimbangkan pengaruh dari arus infeed 
ini. Hal ini akan menyebabkan pendeteksian lokasi gangguan menjadi salah. Hasil simulasi memperlihatkan arus 
infeed ini mengakibatkan rele jarak di Gardu Induk Banda Aceh bekerja tidak optimal, untuk mengkompensasi 
arus infeed ini dalam penyetelan rele jarak harus memasukkan faktor rele jarak sebesar 1,130.

Kata kunci: rele jarak, arus infeed, PSCAD/EMTDC

Abstract—Distance relay is primary protection equipment on transmission line. Distance relay works by measuring 
voltage at relay and fault current as seen by relay. The voltage and current are divided to calculate the impedance 
to determine fault position. When infeed current flowing into transmission system, the relay will see the impedance 
seems to be bigger or smaller. Thus in setting the distance relay the effect of the infeed current should be considered. 
The simulation shows that infeed current caused the distance relay at Banda Aceh substation is not working optimally. 
To compensate this effect, the setting of distance relay should be including distance relay factor (k) of 1.130.

Keywords: distance relay, infeed current, PSCAD/EMTDC

I. Pendahuluan

Sistem transmisi memegang peranan yang sangat 
penting dalam proses penyaluran daya. Pengaman 
pada saluran transmisi perlu mendapat perhatian yang 
serius dalam perencanaannya. Sistem transmisi sendiri 
merupakan sistem dinamis kompleks yang parameter-
parameter dan keadaan sistemnya berubah secara terus-
menerus.Pengaman sistem transmisi harus disesuaikan 
dengan perubahan dinamis tersebut dalam hal desain 
dan setting peralatannya. Rele sebagai salah satu bagian 
penting dalam sistem pengaman saluran transmisi, harus 
mempunyai kemampuan mendeteksi adanya gangguan 
pada semua keadaan, yang kemudian memisahkan 
bagian sistem yang terganggu tersebut. Sehingga dapat 
meminimalkan kerusakan pada bagian yang  terganggu 
dan mencegah gangguan meluas ke saluran lain yang tidak 
terganggu.

Saluran transmisi merupakan suatu sistem yang 
kompleks yang mempunyai karakteristik yang berubah‐
ubah secara dinamis sesuai keadaan sistem itu sendiri.
Adanya perubahan karakteristik ini dapat menimbulkan 
masalah jika tidak segera dapat diantisipasi. Dalam 
hubungannya dengan sistem pengamanan suatu sistem 

transmisi, adanya perubahan tersebut harus mendapat 
perhatian yang besar mengingat saluran transmisi memiliki 
arti yang sangat penting dalam proses penyaluran daya. 
Di antara pengaruh tersebut adalah arus infeed yaitu 
pengaruh penambahan atau pengurangan arus menuju ke 
titik gangguan terhadap arus yang melewati rele. Hal ini 
akan menyebabkan pendeteksian lokasi gangguan menjadi 
salah, karena arus infeed ini merubah parameter saluran 
transmisi.

Dalam penelitian ini akan dilakukan pembahasan 
tentang pengaruh arus infeed terhadap parameter jaringan 
transmisi, yang mempengaruhi unjuk kerja dari rele 
jarak. Karena arus infeed bisa menyebabkan rele jarak 
menjadi tidak selektif dan pendeteksian lokasi gangguan 
menjadi salah, maka pada penyetelan rele jarak harus 
mempertimbangkan pengaruh arus infeed tersebut.

Penelitian ini dilakukan pada jaringan transmisi 
Sigli-Banda Aceh, dan arus infeed bersumber dari 
generator PLTD Agreko di Gardu Induk Banda Aceh yang 
diinjeksikan ke jaringan transmisi Sigli-Banda Aceh.

II. dasar TeorI

Rele jarak (Distance Relay) digunakan sebagai 
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pengaman utama (main protection) pada SUTT/SUTET 
dan sebagai back-up untuk seksi didepannya. Seperti 
yang terlihat pada Gambar 1, rele jarak bekerja dengan 
mengukur besaran impedansi (Z) transmisi dibagi menjadi 
beberapa daerah cakupan yaitu zona-1, zona-2, zona-3, 
serta dilengkapi juga dengan teleproteksi(TP) sebagai 
upaya agar proteksi bekerja selalu cepat dan selektif di 
dalam daerah pengamanannya[1].

Gangguan yang paling sering terjadi dalam sistem 
tenaga listrik adalah gangguan pada sistem transmisi 
tegangan tinggi, jika gangguan tidak diatasi dengan 
segera, maka dapat menyebabkan sistem tidak stabil dan 
gangguan meluas ke area yang lain serta membahayakan 
operator. Atas alasan inilah, rele jarak sering ditempatkan 
dengan rele arus lebih, kecuali pada level tegangan yang 
lebih rendah. Pada transmisi tegangan tinggi, satu atau 
dua sistem yang terpisah biasanya dihubungkan atau 
dilengkapi dengan rele jarak[2].

Rele jarak telah digunakan selama bertahun-tahun 
dan memiliki perkembangan dari tipe elektromekanis asli 
sampai tipe analog dan sekarang rele jarak tipe digital [3].

A. Prinsip Kerja Rele Jarak

Rele jarak mengukur tegangan pada titik rele dan arus 
gangguan yang terlihat dari rele, dengan membagi besaran 
tegangan dan arus, maka impedansi sampai titik terjadinya 
gangguan dapat ditentukan[1]. Perhitungan impedansi 
dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut:

Z f =Vf I f      (1)

Keterangan:
Zf = Impedansi(Ohm).
Vf = Tegangan (Volt).
If = Arus gangguan (Ampere).

Rele jarak akan bekerja dengan cara membandingkan 
impedansi gangguan yang terukur dengan impedansi 
setting, dengan ketentuan:
•	 Bila	 harga	 impedansi	 gangguan	 lebih	 kecil	 daripada	

impedansi setting rele maka rele akan trip.
•	 Bila	 harga	 impedansi	 gangguan	 lebih	 besar	 daripada	

impedansi setting rele maka rele akan tidak trip.

B. Pengukuran Impedansi Gangguan Rele Jarak

Rele jarak sebagai pengaman utama harus dapat 
mendeteksi semua jenis gangguan dan kemudian 

memisahkan sistem yang terganggu dengan sistem yang 
tidak terganggu. Berdasarkan lamanya waktu gangguan 
yang terjadi, gangguan dapat dibedakan atas [4]:
•		 Gangguan	Permanen:	Gangguan	ini	berlangsung	dalam	

waktu yang lama, dapat teratasi setelah penyebab dari 
gangguannya dihilangkan.

•			 Gangguan	Temporer:	Gangguan	ini	berlangsung	dalam	
waktu yang singkat saja, dan setelah itu sistem dapat 
kembali bekerjadengan normal.

Menurut jenis gangguan pada sistem tenaga listrik, 
terdiri dari gangguan hubung singkat tiga fasa, dua fasa, 
dua fasa ke tanah dan satu fasa ke tanah.

1. Gangguan Hubung Singkat Tiga Fasa
Pada saat terjadi gangguan tiga fasa yang simetris 

maka amplitudo tegangan fasa Vr, Vs, Vt turun dan beda 
fasa tetap 120 derajat. Impedansi yang diukur rele jarak 
pada saat terjadi gangguan hubung singkat tiga fasa adalah 
sebagai berikut [1]:

Zr =Vr Ir      (2)

Keterangan:
Zr = Impedansi terbaca oleh rele (Ohm).
Vr = Tegangan fasa ke netral (Volt).
Ir = Arus fasa (Ampere).

2. Gangguan Hubung Singkat Dua Fasa
Untuk mengukur impedansi pada saat terjadi 

gangguan hubung singkat dua fasa, tegangan yang masuk 
ke komparator rele adalah tegangan fasa yang terganggu, 
sedangkan arusnya adalah selisih (secara vektoris) arus-
arus yang terganggu. Maka pengukuran impedansi 
untuk hubung singkat antara fasa S dan T adalah sebagai 
berikut[1]:

 ( ) ( )r s t s tZ V V I I= − −     (3)

Keterangan:
V rele = Tegangan antara fasa S dan fasa T  (Vs-Vt).
I rele   = Arus antara fasa S dan fasa T (Is-It).

3. Gangguan Hubung Singkat Satu Fasa Ketanah
Untuk mengukur impedansi pada saat hubung 

singkat satu fasa ketanah,  tegangan yang dimasukkan ke 
rele adalah tegangan yang terganggu, sedangkan arus fasa 
terganggu ditambah arus sisa dikali faktor kompensasi. 

Misalnya terjadi gangguan hubung singkat satu 
fasa R ke tanah, maka pengukuran impedansi dilakukan 
dengan cara sebagai berikut [1]:

 

Z1 =Vr (Ir + K0 i In )     (4)

Keterangan:
Z1 = Impedansi yang diukur rele(Ohm).
Vr =Tegangan fasa hubungsingkat (Volt).
Ir = Arus pada rele (Ampere).Gambar 1. Daerah pengamanan rele jarak[1]
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K0 = Kompensasi urutan nol= 1/3(Z0-Z1/Z1).
In = Arus netral(Ir+Is+It)(Ampere).

Impedansi urutan nol akan timbul pada gangguan 
tanah. Adanya K0 adalah untuk mengkompensasi adanya 
impedansi urutan nol tersebut. Sehingga impedansi yang 
terukur menjadi benar.

Tegangan dan arus masukan rele jarak untuk 
gangguan hubung singkat dua fasa dan hubung satu fasa 
ketanah dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

C. Pengaruh Infeed Terhadap Rele Jarak

Infeed yaitu adanya penambahan atau pengurangan 
arus yang melalui titik terhadap arus yang ditinjau. Adanya 
pengaruh infeed ini akan membuat impedansi yang dilihat 
rele seolah-olah menjadi lebih besar atau menjadi lebih 
kecil [5].

Bila ada percabangan pada rel dimana pada rel 
tersebut ada mengalir arus, maka jika terjadi gangguan 
dan percabangan tersebut terletak diantara titik gangguan 
dan rele jarak, maka percabangan ini turut mensuplai 
arus gangguan dalam operasi rele jarak, sehingga akan 
mengakibatkan jangkauan rele tersebut akan tereduksi dan 
mengalami perubahan [6].

Infeed lemah atau generator lemah biasanya tidak 
terjadi dalam kondisi gangguan. Tetapi kejadian ini 
biasanya dalam kondisi normal atau dalam beberapa 
kondisi diluar operasi.Umumnya ada dua jenis dari 
kejadian infeed lemah, kondisional dan tidak kodisional, 
tergantung	dari	kofigurasi	sistem	dan	jenis	dari	pembangkit.	
Kenyataan dari infeed lemah adalah impedansi gangguan, 
penjumlahan impedansi sumber dan impedansi hubung 
singkat, dan pembangkit tidak dapat mengatasi arus 
gangguan untuk rele arus yang berhubungan dengan 

elemen pendeteksi gangguan [7].

1. Adanya Pembangkit Pada Ujung Saluran Yang 
Diamankan

Dari Gambar 2, misalnya terjadi gangguan di titik F 
maka impedansi yang dilihat rele adalah:

ZRA =VRA IRA

 

ZRA = (I1 iZAB + (I1 + I2 )iZBF ) I1

 

ZRA = ZAB + ZBF i(I1 + I2 ) I1

 

ZRA = ZAB + k iZBF     (5)

Jadi faktor infeed  k = (I1 + I2 ) I1

Keterangan:
ZRA = Impedansi rele A (Ohm).
VRA = Tegangan yang diukur oleh rele A (Volt).
IRA = Arus yang diukur oleh rele A (Ampere).
I1 = Arus disisi pembangkit (Ampere).
I2 = Arus pada saluran A-B (Ampere).
ZAB = Impedansi saluran A-B (Ohm).
ZBF = Impedansi bus B sampai titik gangguan (Ohm).

2. Saluran Transmisi Ganda ke Tunggal 
Mengacu pada Gambar 3 jika terjadi gangguan pada 

titik F impedansi yang terlihat oleh rele A adalah:

ZRA =VRA IRA

 

ZRA = (I iZAB + 2I iZBF ) I

 

ZRA = ZAB + 2 iZBF     (6)

Jadi faktor infeed  k = 2

Keterangan:
ZRA = Impedansi rele A (Ohm).
VRA = Tegangan yang diukur oleh rele A(Volt).
IRA = Arus yang diukur oleh rele A (Ampere).
ZAB = Impedansi saluran A-B(Ohm).
ZBF = Impedansi bus B sampai titik gangguan(Ohm).

3. Saluran Transmisi Ganda ke Ganda 
Dari Gambar 4 jika terjadi gangguan pada titik F 

impedansi yang terlihat oleh rele A adalah:

ZRA =VRA IRA

Gambar 2. Pengaruh infeed pembangkit pada ujung saluran [5]

Tabel 1. Tegangan dan arus masukan rele untuk gangguan hubung 
singkat dua fasa[1]

Fasa yang terganggu Tegangan Arus

R-S Vr-Vs Ir-Is

S-T Vs-Vt Is-It

T-R Vt-Vr Ir-It

Tabel 2. Tegangan dan arus masukan rele untuk gangguan hubung 
singkat satu fasa ke tanah [1]  

Fasa yang terganggu Tegangan Arus

R-N Vr Ir+K0.In

S-N Vs Is+K0.In

T-N Vt It+K0.In

Gambar 3. Pengaruh infeed saluran ganda ke tunggal[5]
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ZRA = (I iZAB + I1 iZBF ) I

 

ZRA = ZAB + ZBF i I1 I
  
I I L X L
Z Z Z L X LRA AB BF

1 2 2
2 7

   /2
     /
= ° −
= + ° −

( )
( ) ( )

Jadi faktor infeed 

Untuk gangguan F dekat rel B (X = 0) faktor infeed 
k=2; untuk gangguan F dekat rel C (X = 1) faktor infeed 
k=1; dan untuk gangguan F diantara rel B dan rel C, faktor 
infeed antara 1≤k≤2.

Keterangan:
ZRA = Impedansi rele A (Ohm).
VRA = Tegangan yang diukur oleh rele A (Ohm).
IRA = Arus yang diukur oleh rele A (Ampere).
ZAB = Impedansi saluran A-B (Ohm).
ZBF = Impedansi bus B sampai titik gangguan (Ohm).

4. Saluran Transmisi Tunggal ke Ganda 
Seperti yang terlihat pada Gambar 5 jika terjadi 

gangguan pada titik F impedansi yang terlihat oleh rele 
A adalah:

 

ZRA = (I iZAB + I1 iZBF ) I

 

ZRA = ZAB + ZBF i I1 I

I I L X L
Z Z Z L X LRA AB BF

1 2 2
2 8

  
     /2
= ° −
= + ° −

( ) /
( ) ( )

Jadi faktor infeed 

Untuk gangguan F dekat rel B (X=0) faktor infeed 
k=1; untuk gangguan F dekat rel C (X=1) faktor infeed 
k=0,5; dan untuk gangguan F diantara rel B dan rel C, 
faktor infeed	antara	0,5≤k≤1.

Keterangan:
ZRA = Impedansi rele A (Ohm).
VRA = Tegangan yang diukur oleh rele A (Volt).
ZAB = Impedansi saluran A-B (Ohm).
ZBF = Impedansi bus B sampai titik gangguan(Ohm).

D. Penyetelan Daerah Gangguan Jangkauan Pada Rele 
Jarak

Rele jarak pada dasarnya bekerja mengukur 
impedansi saluran, apabila impedansi yang terukur/
dirasakan rele lebih kecil impedansi tertentu akibat 
gangguan (Zset<Zf) maka rele akan bekerja[1].

Dalam kondisi normal impedansi yang terlihat oleh 
rele jarak lebih besar dibanding impedansi dalam kondisi 
gangguan. Untuk membedakan antara kondisi normal 
dan kondisi gangguan maka dipakai zona operasi (zona 
deteksi gangguan, zona trip). Jika impedansi yang terlihat 
oleh rele diluar zona operasi, maka rele jarak tidak akan 
trip walaupun impedansi yang dirasakan oleh rele lebih 
kecil [8].

Prinsip ini dapat memberikan selektivitas 
pengamanan, yaitu dengan mengatur hubungan antara 
jarak dan waktu kerja rele. Penyetelan rele jarak terdiri 
dari tiga daerah pengamanan, Penyetelan zona-1 dengan 
waktu kerja rele t1, zona-2 dengan waktu kerja rele t2, dan 
zona-3 waktu kerja rele t3, seperti terlihat pada Gambar 6.

1. Penyetelan Zona-1
Dengan mempertimbangkan adanya kesalahan-

kesalahan dari data saluran, CT, PT, dan peralatan 
penunjang lain sebesar 10% - 20%, zona-1 rele diatur 80% 
dari panjang saluran yang diamankan.   

Zona ZL− = °1 0 8 91 , ( )

Waktu kerja rele seketika, (t1=0) tidak dilakukan 
penyetelan waktu.

2. Penyetelan Zona-2
Prinsip penyetelan zona-2 adalah berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Gambar 4. Pengaruh infeed saluran ganda ke ganda[5]

Gambar 5. Pengaruh infeed saluran tunggal ke ganda[5]

Gambar 6. Daerah penyetelan rele jarak tiga tingkat[1]

k L X L= − ( ) /2 2

k L X L= − ( ) /2 2
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dengan:
ZL1 = Impedansi saluran yang diamankan(Ohm).
ZL2 = Impedansi saluran berikutnya yang terpendek
         (Ohm).

    Waktu kerja rele t2 = 0,4 s/d 0,8 detik.

3. Penyetelan Zona-3
Prinsip penyetelan zona-3 adalah berdasarkan 

petimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Zona Z Z
Zona Z

L L

L

− = + °
− = + °

3 1 2 0 8
3 0 8 1 2
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, ( ,
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)

, ( ) ( )max− = + °

dengan: 
ZL1       = Impedansi saluran yang diamankan (Ohm).
ZL2 = Impedansi saluran berikutnya yang 
            terpanjang (Ohm).

Waktu kerja rele t3 = 1,2 s/d 1,6 detik

III. Pemodelan dan sImulasI

Simulasi dilakukan untuk melihat kinerja rele jarak 
yang ada di Gardu Induk Banda Aceh dan Gardu Induk 
Sigli dengan kondisi PLTD Agreko beroperasi dan 
tidak beroperasi. Karena pada Gardu induk Banda Aceh 
terdapat PLTD Agreko, arus infeed dari generator ini dapat 
menyebabkan kesalahan operasi dari rele jarak. One line 
diagram sistem transmisi Banda Aceh – Sigli dapat dilihat 
pada Gambar 7.

Selanjutnya merancang model dari sistem transmisi 
dengan software PSCAD/EMTDC yang menggunakan 
data-data parameter sistem transmisi Sigli-Banda Aceh 
yang didapat dari PT. PLN(Persero) P3BS Gardu Induk 
Banda Aceh.

Jenis gangguan yang disimulasikan berupa  gangguan 
hubung singkat satu fasa ketanah. Untuk melihat kinerja 
rele jarak yang ada di Gardu Induk Banda Aceh dan 
Gardu Induk Sigli lokasi gangguan pada saluran transmisi 
disimulasikan berada pada jarak 40% (36,67 Km) dan 
95% (87,30 Km) dari masing-masing gardu induk, dan 
arus infeed bersumber dari PLTD Agreko yang terdapat di 
Gardu Induk Banda Aceh.

IV. hasIl dan Pembahasan

Dari simulasi gangguan huhung singkat pada saluran 
transmisi Banda Aceh – Sigli yang dilakukan diperoleh 
hasil seperti ditampilkan pada Tabel 3 dan Tabel 4. 
Pengukuran hasil simulasi disini diperoleh menggunakan 
program/software PSCAD/EMTDC.

A.  Rele Jarak di Gardu Induk Banda Aceh

Dari hasil simulasi pada Tabel 3 terlihat pengaruh 
arus infeed pada gangguan hubung singkat satu fasa 
ketanah terjadi selisih pengukuran impedansi oleh rele 
jarak, pada gangguan di titik 36,76 KM terjadi selisih 
impedansi yang terukur sebesar 11,05 Ohm. Sedangkan, 
pada gangguan satu fasa ketanah di titik 87,30 KM terjadi 
selisih pengukuran sebesar 5,55 Ohm.

Pada gangguan satu fasa ketanah di titik 87,30 KM 
impedansi yang terukur (Z) 33,48 Ohm mendekati setting 
dari zona-1=32,25 Ohm, seandainya gangguan terjadi pada 
jarak lebih dekat dari 87,30 KM akan menyebabkan zona 
proteksi 1 mendeteksi gangguan ini. Padahal seharusnya 
gangguan ini dapat diatasi oleh rele di Gardu Induk Sigli.

B. Rele Jarak di Gardu Induk Sigli

Berdasarkan Tabel 4 terlihat pengaruh arus 
infeedterhadap rele jarak di Gardu Induk Sigli tidak 
terlalu besar. Pada zona-1selisihnya sebesar 0,135 
Ohm, sedangkan pada zona-2 sebesar 0,659 Ohm. 
Artinya pengaruh arusInfeedterhadap rele jarak di Gardu 
Induk Sigli tidak membuat zona proteksi bergeser dari 
seharusnya.

V. KesImPulan

Berdasarkan hasil simulasi, dapat disimpulkan:
1. Rele jarak merupakan salah satu rele proteksi yang 

selektif karena adanya pembagian daerah proteksi/zone 
protection, pada tingkat zona-1 dapat mendeteksi 80% 
lokasi gangguan pada jaringan transmisi Sigli-Banda 
Aceh, zona-2 memproteksi 50% lokasi gangguan 
berikutnya. Sehingga rele jarak mampu mengetahui 
letak dan jarak terjadinya gangguan, serta memilih 
pemutus jaringan yang terdekat dari tempat gangguan 
untuk trip.

2. Pengaruh dari arus infeed terhadap rele jarak di Gardu 
Induk Banda Aceh padazona proteksi-1 terjadi selisih 
pengukuran sebesar 11,05 Ohm tetapi tidak membuat 
zona proteksinya bergeser. Sedangkan, pada gangguan 
di zona proteksi-2 impedansi yang terukur(Z) 33,48 ohm 
mendekati setting dari zona-1=32,25 ohm, seandainya 
gangguan terjadi pada jarak lebih dekat dari 87,30 
KM akan menyebabkan zona proteksi 1 mendeteksi 

Gambar 7. One line diagram sistem transmisi Sigli-Banda Aceh
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gangguan ini. Padahal seharusnya gangguan ini dapat 
diatasi oleh rele di Gardu Induk Sigli.

3. Pengaruh arusinfeedpada rele jarak di Gardu Induk 
Sigli tidak terlalu besar. Pada zona-1 selisihnya 
sebesar 0,135 Ohm, sedangkan pada zona-2 sebesar 
0,659 Ohm. Artinya pengaruh arus infeed terhadap 
rele jarak di Gardu Induk Sigli tidak membuat zona 
proteksi bergeser dari seharusnya.

4. Untuk mengkompensasi arus infeed, maka penyetelan 
rele jarak harus memasukkan faktor rele jarak (k) 
sebesar 1,130.
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      Tabel 3. Kinerja rele jarak di Gardu Induk Banda Aceh      
  

Kondisi PLTD V(kV) Ir(kA) Is(kA) It(kA) In=Ir+Is+It(kA) Z Ukur(Ω) Z Setting(Ω)

Lokasi gangguan pada saluran transmisi dari Gardu Induk Banda Aceh (40 % Z = 36,76 Km)

PLTD=OFF 111,71 0,592 0,591 0,594 1,777 42,960 32,250

PLTD=ON 110,78 0,844 0,740 0,741 2,325 31,910 32,250

Lokasi gangguan pada saluran transmisi dari Gardu Induk Banda Aceh (95 % Z = 87,30 Km)

PLTD=OFF 110,857 0,588 0,587 0,589 1,764 39,030 60,480

PLTD=ON 110,38 0,782 0,721 0,722 2,225 33,480 60,480

      Tabel 4. Kinerja rele jarak di Gardu Induk Sigli      
  

Kondisi PLTD V(kV) Ir(kA) Is(kA) It(kA) In=Ir+Is+It(kA) Z Ukur(Ω) Z Setting(Ω)

Lokasi gangguan pada saluran transmisi dari Gardu Induk Sigli  (40 % Z = 36,76 Km)

PLTD=OFF 122,47 7,378 0,590 0,587 8,555 7,185 32,256

PLTD=ON 122,47 7,272 0,944 0,747 8,963 7,050 32,256

Lokasi gangguan pada saluran transmisi dari Gardu Induk Sigli(95 % Z = 87,30 Km)

PLTD=OFF 122,47 3,110 0,584 0,582 4,276 15,420 57,600

PLTD=ON 122,47 3,011 0,939 0,728 4,678 14,761 57,600


