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Kode Mata Kuliah PLT42643 

Semester VI (enam) 

Jumlah SKS 2 (dua) 

Dosen Pengampu Ipniansyah, ST., MT 

Deskripsi Mata Kuliah Mata Kuliah Kontrol Sistem Tenaga merupakan salah 

satu mata kuliah pada kurikulum program studi teknik 

listrik S1-Terapan dengan kode mata kuliah 

PLT42643 yang berada pada Jurusan Teknik Elektro 

Politeknik Negeri Samarinda.  

Mata kuliah ini mempelajari tentang kontrol sistem 

tenaga dalam dinamika dan sistem tenaga listrik 

modern dengan cara mengendalikan daya aktif dan 

frekuensi, serta mengendalikan daya reaktif dan 

tegangan. Pengendalian sistem tenaga dapat dilakukan 

berdasarkan pemodelan sistem tenaga yang dibentuk 

melalui variabel dan konstanta / fungsi alih sistem 

yang tepat, agar diperoleh capaian kestabilan sistem 

sesuai kriteria tertentu.    

Capaian Pembelajaran 

Mata Kulah 

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep 

dasar kontrol sistem tenaga, kontrol daya aktif dan 

frekuensi, kontrol daya reaktif dan tegangan, prosedur 

analisis aliran daya, stabilitas sinyal kecil, stabilitas 

peralihan, dan stabilitas tegangan. 

Capaian Pembelajaran 

Khusus (Pertemuan) 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi variabel dan 

konstanta sistem, membuat fungsi alih sistem, 

membuat pemodelan sistem, memilih dan menentukan 

sistem peralatan kontrol yang tepat, menghitung 

kontrol sistem, serta menganalisis dan 

mensimulasikan operasi kontrol dan stabilitas sistem.     

Metode Penilaian dan 

Pembobotan 

Bobot soal (5 s/d 100)%; Skor: 10 s/d 100;  

Nilai = bobot x jumlah skor 
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JADWAL PEMBELAJARAN 

Minggu 

Ke 
Waktu 

Capaian Pembelajaran 

(tujuan) 

Bahan Kajian 

(pokok bahasan) 

Metode 

Pembelajaran 

Pengalaman 

Belajar 

Indikator / 

Kriteria Penilaian 

Bobot 

Penilaian 
1 4x50 menit  mahasiswa dapat 

memahami konsep 

dasar sistem tenaga 

listrik 

 mahasiswa dapat 

memahami konsep 

dasar kontrol sistem 

tenaga 

Konsep dasar 

kontrol sistem 

tenaga 

 menjelaskan 

perkembangan 

sistem tenaga 

listrik, struktur 

sistem tenaga 

listrik, kriteria 

desain dan 

operasi untuk 

stabilitas sistem 

tenaga 

 menjelaskan 

pengertian 

kontrol sistem 

tenaga listrik 

 menyampaikan 

referensi yang 

dipakai 

 ceramah dan 

tanya jawab 

 diskusi dan 

tanya jawab 

 tugas / quiz 

 

 pengetahuan 

tentang sistem 

pembangkitan 

(konversi 

energi), sistem 

transmisi, dan 

sistem 

distribusi 

tenaga listrik 

 pengetahuan 

tentang analisis 

sistem tenaga 

listrik 

 pengetahuan 

tentang sistem 

kontrol 

 keaktifan 

mahasiswa 

dalam menyimak 

 keaktifan 

mahasiswa 

dalam berdiskusi 

dan menjawab 

pertanyaan 

bobot 

soal (5 

s/d 

100)%; 

skor: 10 

s/d 100;  

nilai = 

bobot x 

jumlah 

skor 

2 4x50 menit  mahasiswa dapat 

memahami kontrol 

daya aktif dan 

frekuensi terkait 

dengan pengaturan 

kecepatan 

Kontrol daya aktif 

dan frekuensi 

 menjelaskan 

pengaturan 

kecepatan 

 menjelaskan 

kontrol daya 

 ceramah dan 

tanya jawab 

 diskusi dan 

tanya jawab 

 contoh soal dan 

jawab 

 pemahaman 

materi 

pengertian 

kontrol sistem 

tenaga 

 keaktifan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan 

 lembar jawaban 

mahasiswa 

 kertas tertulis 

bobot 

soal (5 

s/d 

100)%; 

skor: 10 

s/d 100;  
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 mahasiswa dapat 

memahami kontrol 

daya aktif dan 

frekuensi terkait 

dengan kontrol daya 

output dari unit 

pembangkitan 

 mahasiswa dapat 

memahami kontrol 

daya aktif dan 

frekuensi terkait 

dengan karakteristik 

pengaturan gabungan 

dari sistem tenaga 

output dari unit 

pembangkitan 

 menjelaskan 

karakteristik 

pengaturan 

gabungan dari 

sistem tenaga 

 diskusi dan 

latihan soal 

 kesimpulan dari 

materi 

 tugas / quiz 

nilai = 

bobot x 

jumlah 

skor 

3 4x50 menit  mahasiswa dapat 

memahami kontrol 

daya aktif dan 

frekuensi terkait 

dengan respon 

besaran dari sistem 

pengatur turbin 

 mahasiswa dapat 

memahami kontrol 

daya aktif dan 

frekuensi terkait 

dengan konsep dasar 

dari Automatic 

Generation Control 

(AGC) 

Kontrol daya aktif 

dan frekuensi 

 menjelaskan 

respon besaran 

dari sistem 

pengatur turbin 

 menjelaskan 

konsep dasar dari 

Automatic 

Generation 

Control (AGC) 

 ceramah dan 

tanya jawab 

 diskusi dan 

tanya jawab 

 contoh soal dan 

jawab 

 diskusi dan 

latihan soal 

 tugas / quiz 

 pemahaman 

materi 

pengertian 

kontrol sistem 

tenaga  

 keaktifan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan 

 lembar jawaban 

mahasiswa 

 kertas tertulis 

bobot 

soal (5 

s/d 

100)%; 

skor: 10 

s/d 100;  

nilai = 

bobot x 

jumlah 

skor 
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4 4x50 menit  mahasiswa dapat 

memahami kontrol 

daya aktif dan 

frekuensi terkait 

dengan implementasi 

dari Automatic 

Generation Control 

(AGC) 

 mahasiswa dapat 

memahami kontrol 

daya aktif dan 

frekuensi terkait 

dengan pergantian 

beban pada frekuensi 

kurang 

Kontrol daya aktif 

dan frekuensi 

 menjelaskan 

implementasi dari 

Automatic 

Generation 

Control (AGC) 

 menjelaskan 

pergantian beban 

pada frekuensi 

kurang 

 menghitung 

besaran dan 

menentukan 

peralatan kontrol 

daya aktif dan 

frekuensi pada 

sistem 

pembangkitan 

 ceramah dan 

tanya jawab 

 diskusi dan 

tanya jawab 

 contoh soal dan 

jawab 

 diskusi dan 

latihan soal 

 tugas / quiz 

 pemahaman 

materi 

pengertian 

kontrol sistem 

tenaga  

 keaktifan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan 

 lembar jawaban 

mahasiswa 

 kertas tertulis 

bobot 

soal (5 

s/d 

100)%; 

skor: 10 

s/d 100;  

nilai = 

bobot x 

jumlah 

skor 

5 4x50 menit  mahasiswa dapat 

memahami kontrol 

daya reaktif dan 

tegangan terkait 

dengan produksi dan 

penyerapan dari daya 

reaktif 

 mahasiswa dapat 

memahami kontrol 

daya reaktif dan 

tegangan terkait 

Kontrol daya reaktif 

dan tegangan 

 menjelaskan 

kontrol daya 

reaktif dan 

tegangan terkait 

dengan produksi 

dan penyerapan 

dari daya reaktif 

 menjelaskan 

kontrol daya 

 ceramah dan 

tanya jawab 

 diskusi dan 

tanya jawab 

 contoh soal dan 

jawab 

 diskusi dan 

latihan soal 

 tugas / quiz 

 pemahaman 

materi 

pengertian 

kontrol sistem 

tenaga 

 pemahaman 

materi kontrol 

daya aktif dan 

frekuensi 

 keaktifan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan 

 lembar jawaban 

mahasiswa 

 kertas tertulis 

bobot 

soal (5 

s/d 

100)%; 

skor: 10 

s/d 100;  

nilai = 

bobot x 

jumlah 

skor 
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dengan metode 

kontrol tegangan 

 mahasiswa dapat 

memahami kontrol 

daya reaktif dan 

tegangan terkait 

dengan reaktor 

paralel (shunt 

reactors) 

reaktif dan 

tegangan terkait 

dengan metode 

kontrol tegangan 

 menjelaskan 

kontrol daya 

reaktif dan 

tegangan terkait 

dengan reaktor 

paralel (shunt 

reactors) 

6 4x50 menit  mahasiswa dapat 

memahami kontrol 

daya reaktif dan 

tegangan terkait 

dengan kapasitor 

paralel (shunt 

capacitors) 

 mahasiswa dapat 

memahami kontrol 

daya reaktif dan 

tegangan terkait 

dengan kapasitor seri 

(series capacitors) 

 mahasiswa dapat 

memahami kontrol 

daya reaktif dan 

tegangan terkait 

dengan kondensor 

sinkron (synchronous 

condensers) 

Kontrol daya reaktif 

dan tegangan 

 menjelaskan 

kontrol daya 

reaktif dan 

tegangan terkait 

dengan kapasitor 

paralel (shunt 

capacitors) 

 menjelaskan 

kontrol daya 

reaktif dan 

tegangan terkait 

dengan kapasitor 

seri (series 

capacitors) 

 menjelaskan 

kontrol daya 

reaktif dan 

tegangan terkait 

 ceramah dan 

tanya jawab 

 diskusi dan 

tanya jawab 

 contoh soal dan 

jawab 

 diskusi dan 

latihan soal 

 tugas / quiz 

 pemahaman 

materi 

pengertian 

kontrol sistem 

tenaga 

 pemahaman 

materi kontrol 

daya aktif dan 

frekuensi 

 keaktifan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan 

 lembar jawaban 

mahasiswa 

 kertas tertulis 

bobot 

soal (5 

s/d 

100)%; 

skor: 10 

s/d 100;  

nilai = 

bobot x 

jumlah 

skor 
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dengan 

kondensor 

sinkron 

(synchronous 

condensers) 

7 4x50 menit  mahasiswa dapat 

memahami kontrol 

daya reaktif dan 

tegangan terkait 

dengan sistem statik 

var (static var 

systems) 

 mahasiswa dapat 

memahami kontrol 

daya reaktif dan 

tegangan terkait 

dengan prinsip 

kompensasi sistem 

transmisi 

 mahasiswa dapat 

memahami kontrol 

daya reaktif dan 

tegangan terkait 

dengan pemodelan 

peralatan kompensasi 

reaktif 

Kontrol daya reaktif 

dan tegangan 

 menjelaskan 

kontrol daya 

reaktif dan 

tegangan terkait 

dengan sistem 

statik var (static 

var systems) 

 menjelaskan 

kontrol daya 

reaktif dan 

tegangan terkait 

dengan prinsip 

kompensasi 

sistem transmisi 

 menjelaskan 

kontrol daya 

reaktif dan 

tegangan terkait 

dengan 

pemodelan 

peralatan 

kompensasi 

reaktif 

 ceramah dan 

tanya jawab 

 diskusi dan 

tanya jawab 

 contoh soal dan 

jawab 

 diskusi dan 

latihan soal 

 tugas / quiz 

 pemahaman 

materi 

pengertian 

kontrol sistem 

tenaga 

 pemahaman 

materi kontrol 

daya aktif dan 

frekuensi  

 keaktifan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan 

 lembar jawaban 

mahasiswa 

 kertas tertulis 

bobot 

soal (5 

s/d 

100)%; 

skor: 10 

s/d 100;  

nilai = 

bobot x 

jumlah 

skor 
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8 4x50 menit  mahasiswa dapat 

memahami kontrol 

daya reaktif dan 

tegangan terkait 

dengan aplikasi tap-

changing 

transformers pada 

sistem transmisi 

 mahasiswa dapat 

memahami kontrol 

daya reaktif dan 

tegangan terkait 

dengan pengaturan 

tegangan sistem 

distribusi 

 mahasiswa dapat 

memahami kontrol 

daya reaktif dan 

tegangan terkait 

dengan pemodelan 

sistem kontrol 

transformator ULTC 

Kontrol daya reaktif 

dan tegangan 

 menjelaskan 

kontrol daya 

reaktif dan 

tegangan terkait 

dengan aplikasi 

tap-changing 

transformers 

pada sistem 

transmisi 

 menjelaskan 

kontrol daya 

reaktif dan 

tegangan terkait 

dengan 

pengaturan 

tegangan sistem 

distribusi 

 menjelaskan 

kontrol daya 

reaktif dan 

tegangan terkait 

dengan 

pemodelan sistem 

kontrol 

transformator 

ULTC 

 menghitung 

besaran dan 

menentukan 

 ceramah dan 

tanya jawab 

 diskusi dan 

tanya jawab 

 contoh soal dan 

jawab 

 diskusi dan 

latihan soal 

 tugas / quiz 

 persiapan Ujian 

Tengah 

Semester (UTS) 

 pemahaman 

materi 

pengertian 

kontrol sistem 

tenaga 

 pemahaman 

materi kontrol 

daya aktif dan 

frekuensi 

 keaktifan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan 

 lembar jawaban 

mahasiswa 

 kertas tertulis 

bobot 

soal (5 

s/d 

100)%; 

skor: 10 

s/d 100;  

nilai = 

bobot x 

jumlah 

skor 
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sistem dan 

peralatan kontrol 

daya reaktif dan 

tegangan pada 

sistem transmisi  

Persiapan Ujian 

Tengah Semester 

(UTS) 

 menjelaskan 

ruang lingkup 

dan materi Ujian 

Tengah Semester 

(UTS) 

9 4x50 menit  mahasiswa dapat 

mengikuti dan 

mengerjakan Ujian 

Tengah Semester 

(UTS) 

Ujian Tengah 

Semester (UTS) 

 melaksanakan 

Ujian Tengah 

Semester (UTS) 

 Ujian Tengah 

Semester (UTS) 

 pemahaman 

dan penguasaan 

materi kontrol 

sistem tenaga 

tenaga listrik 

terkait  

 lembar jawaban 

UTS mahasiswa 

 daftar hadir 

mahasiswa 

bobot 

soal (5 

s/d 

100)%; 

skor: 10 

s/d 100;  

nilai = 

bobot x 

jumlah 

skor 

10 4x50 menit  mahasiswa dapat 

memahami prosedur 

analisis aliran daya 

terkait dengan aliran 

daya sebelum 

gangguan 

 mahasiswa dapat 

memahami prosedur 

Prosedur analisis 

aliran daya 

 menjelaskan 

aliran daya 

sebelum 

gangguan 

 ceramah dan 

tanya jawab 

 diskusi dan 

tanya jawab 

 contoh soal dan 

jawab 

 pemahaman 

materi kontrol 

daya aktif dan 

frekuensi 

 pemahaman 

materi kontrol 

daya reaktif 

dan tegangan 

 keaktifan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan 

 lembar jawaban 

mahasiswa 

 kertas tertulis 

bobot 

soal (5 

s/d 

100)%; 

skor: 10 

s/d 100;  

nilai = 

bobot x 
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analisis aliran daya 

terkait dengan aliran 

daya setelah 

gangguan 

 menjelaskan 

aliran daya 

setelah gangguan 

 menghitung dan 

menentukan 

besaran aliran 

daya berdasarkan 

prosedur analisis 

aliran daya 

sebelum dan 

sesudah 

gangguan pada 

sistem tenaga 

listrik 

 diskusi dan 

latihan soal 

 tugas / quiz 

jumlah 

skor 

11 4x50 menit  mahasiswa dapat 

memahami stabilitas 

sinyal kecil (small-

signal stability) 

terkait dengan 

konsep dasar 

stabilitas sistem 

dinamik   

 mahasiswa dapat 

memahami stabilitas 

sinyal kecil (small-

signal stability) 

terkait dengan 

stabilitas sinyal kecil 

mesin tunggal 

(single-machine) 

sistem infinite bus   

Stabilitas sinyal 

kecil (small-signal 

stability) 

 menjelaskan 

konsep dasar 

stabilitas sistem 

dinamik   

 menjelaskan 

stabilitas sinyal 

kecil mesin 

tunggal (single-

machine) sistem 

infinite bus   

 menjelaskan efek 

sistem eksitasi   

 ceramah dan 

tanya jawab 

 diskusi dan 

tanya jawab 

 contoh soal dan 

jawab 

 diskusi dan 

latihan soal 

 tugas / quiz 

 pemahaman 

materi 

pengertian 

kontrol sistem 

tenaga 

 pemahaman 

materi kontrol 

daya aktif dan 

frekuensi 

 pemahaman 

materi kontrol 

daya reaktif 

dan tegangan 

 pemahaman 

materi prosedur 

 keaktifan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan 

 lembar jawaban 

mahasiswa 

 kertas tertulis 

bobot 

soal (5 

s/d 

100)%; 

skor: 10 

s/d 100;  

nilai = 

bobot x 

jumlah 

skor 
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 mahasiswa dapat 

memahami stabilitas 

sinyal kecil (small-

signal stability) 

terkait dengan efek 

sistem eksitasi   

 mahasiswa dapat 

memahami stabilitas 

sinyal kecil (small-

signal stability) 

terkait dengan power 

system stabilizer 

 menjelaskan 

power system 

stabilizer 

analisis aliran 

daya  

12 4x50 menit  mahasiswa dapat 

memahami stabilitas 

sinyal kecil (small-

signal stability) 

terkait dengan 

stabilitas sinyal kecil 

sistem multi mesin 

 mahasiswa dapat 

memahami stabilitas 

sinyal kecil (small-

signal stability) 

terkait dengan teknik 

khusus untuk analisis 

sistem tenaga   

 mahasiswa dapat 

memahami stabilitas 

sinyal kecil (small-

signal stability) 

Stabilitas sinyal 

kecil (small-signal 

stability) 

 menjelaskan 

stabilitas sinyal 

kecil sistem multi 

mesin 

 menjelaskan 

teknik khusus 

untuk analisis 

sistem tenaga  

 menjelaskan 

karakteristik 

problematika 

stabilitas sinyal 

kecil 

 menghitung dan 

menentukan 

 ceramah dan 

tanya jawab 

 diskusi dan 

tanya jawab 

 contoh soal dan 

jawab 

 diskusi dan 

latihan soal 

 tugas / quiz 

 pemahaman 

materi 

pengertian 

kontrol sistem 

tenaga 

 pemahaman 

materi kontrol 

daya aktif dan 

frekuensi 

 pemahaman 

materi kontrol 

daya reaktif 

dan tegangan 

 pemahaman 

materi 

prosedur 

analisis aliran 

daya  

 keaktifan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan 

 lembar jawaban 

mahasiswa 

 kertas tertulis 

bobot 

soal (5 

s/d 

100)%; 

skor: 10 

s/d 100;  

nilai = 

bobot x 

jumlah 

skor 



 

 

- 14 - 

terkait dengan 

karakteristik 

problematika 

stabilitas sinyal kecil 

besaran serta 

mensimulasikan 

stabilitas sinyal 

kecil  dan 

pengaruhnya 

terhadap 

stabilitas dan 

kontrol sistem 

tenaga listrik 

13 4x50 menit  mahasiswa dapat 

memahami stabilitas 

peralihan (transient 

stability) terkait 

dengan pengantar 

stabilitas peralihan 

(transient stability)  

 mahasiswa dapat 

memahami stabilitas 

peralihan (transient 

stability) terkait 

dengan penerapan 

metode integrasi 

numerik 

 mahasiswa dapat 

memahami stabilitas 

peralihan (transient 

stability) terkait 

dengan simulasi 

respon dinamik 

sistem tenaga 

Stabilitas peralihan 

(transient stability) 

 menjelaskan 

pengantar 

stabilitas 

peralihan 

(transient 

stability)  

 menjelaskan 

metode integrasi 

numerik 

 menjelaskan 

simulasi respon 

dinamik sistem 

tenaga 

 ceramah dan 

tanya jawab 

 diskusi dan 

tanya jawab 

 contoh soal dan 

jawab 

 diskusi dan 

latihan soal 

 tugas / quiz 

 pemahaman 

materi 

pengertian 

kontrol sistem 

tenaga 

 pemahaman 

materi kontrol 

daya aktif dan 

frekuensi 

 pemahaman 

materi kontrol 

daya reaktif 

dan tegangan 
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BAB I 

 

KONSEP DASAR KONTROL SISTEM TENAGA 

 

 
 

1.1 Pendahuluan 

Sistem tenaga listrik modern dipresentasikan oleh sebuah sistem interkoneksi 

yang sangat tergantung pada sistem kontrol untuk memanfaatkan secara optimal 

sumber daya yang ada. Problem utama yang dihadapi oleh sistem tenaga listrik 

modern adalah jatuh tegangan atau ketidakstabilan tegangan setelah gangguan 

terjadi pada sistem daya. Problem lain yang dihadapi pada sistem tenaga yaitu 

perubahan frekuensi. Sejarah mencatat bahwa ketidakstabilan steady state 

berhubungan dengan ketidakstabilan sudut daya dan kehilangan sinkronisasi antar 

generator secara perlahan, jatuh tegangan bus beban di bawah kondisi beban tinggi 

dan batas daya reaktif.  

Masalah untuk menjaga tegangan pada batasan yang ditentukan sangat rumit 

dengan fakta bahwa suplai daya sistem tenaga pada beban yang sangat banyak dan 

daya itu diperoleh dari banyak unit pembangkit. Dengan beban yang bervariasi, 

suplai daya reaktif memerlukan sistem transmisi yang bervariasi. Oleh karena daya 

reaktif tidak dapat ditransmisikan pada jarak panjang, kontrol tegangan dilakukan 

menggunakan alat khusus yang dipasang pada sistem.  

Pemilihan yang tepat dan koordinasi peralatan untuk mengontrol daya reaktif 

dan tegangan merupakan tantangan besar pada teknik sistem tenaga listrik. Salah 

satu cara untuk menyuplai daya reaktif pada sistem tenaga listrik dapat dilakukan 

dengan menginjeksi daya reaktif pada masing-masing bus pada gardu induk (GI) 

tenaga listrik.  

 

 

1.2 Perkembangan Sistem Tenaga Listrik 

Penggunaan listrik komersial dimulai pada akhir 1870-an, ketika lampu busur 

digunakan untuk penerangan mercusuar dan penerangan jalan. Sistem tenaga listrik 

lengkap pertama (terdiri dari generator, kabel, sekering, meter, dan beban) 

dibangun oleh Thomas Edison - Stasiun Pearl Street yang bersejarah di New York 
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City yang mulai beroperasi pada bulan September 1882. Ini adalah sistem dc yang 

terdiri dari generator dc berbasis tenaga uap yang memasok daya ke 59 pelanggan 

dalam radius sekitar 1,5 km.  

Beban, yang seluruhnya terdiri dari lampu pijar, dipasok pada 110 V melalui 

sistem kabel bawah tanah. Dalam beberapa tahun sistem serupa beroperasi di 

sebagian besar kota besar di seluruh dunia. Dengan pengembangan motor oleh 

Frank Sprague pada tahun 1884, beban motor ditambahkan ke sistem semacam itu. 

Ini awalnya akan berkembang menjadi salah satu industri terbesar di dunia. 

Terlepas dari penggunaan sistem dc secara luas, sistem tersebut hampir 

sepenuhnya digantikan oleh sistem ac. Pada tahun 1886, keterbatasan sistem dc 

menjadi semakin nyata. Sistem dc tersebut hanya bisa mengantarkan tenaga tidak 

jauh dari generator. Untuk menjaga kehilangan daya transmisi (I2R) dan jatuh 

tegangan ke tingkat yang dapat diterima, maka tingkat tegangan harus tinggi untuk 

transmisi daya jarak jauh. Namun tegangan tinggi semacam itu tidak dapat diterima 

untuk pembangkit dan konsumsi daya. Oleh karena itu, sarana yang mudah 

digunakan untuk transformasi tegangan menjadi sebuah kebutuhan. 

Perkembangan transformator dan transmisi ac oleh L. Gaulard dan J.D. Gibbs 

dari Paris, Prancis, mengakibatkan perubahan mendasar pada sistem tenaga listrik 

ac. George Westinghouse mendapatkan hak atas perkembangan ini di Amerika 

Serikat. Pada tahun 1886, William Stanley, seorang rekan Westinghouse, 

mengembangkan dan menguji trafo-trafo praktis dan sistem distribusi ac untuk 150 

lampu di Great Barrington, Massachusetts. Pada tahun 1889, saluran transmisi ac 

pertama di Amerika Utara dioperasikan di Oregon antara Willamette Falls dan 

Portland. Itu adalah jalur transmisi satu fasa pada 4.000 V dengan jarak 21 km. 

Dengan berkembangnya sistem polyphase oleh Nikola Tesla, sistem ac 

menjadi semakin menarik. Pada 1888, Tesla memegang beberapa paten di motor, 

generator, transformer, dan sistem transmisi. Westinghouse membeli hak paten atas 

penemuan awal ini, dan mereka membentuk dasar sistem ac sekarang. 

Pada tahun 1890-an, ada banyak kontroversi mengenai apakah industri utilitas 

listrik harus distandarisasi pada dc atau ac. Ada argumen yang penuh semangat 

antara Edison, yang menganjurkan dc, dan Westinghouse yang menyokong ac. Pada 

pergantian abad, sistem ac telah memenangkan sistem dc karena alasan berikut: 



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │Konsep Dasar Kontrol Sistem Tenaga                                                                              I-

   

3 

• Tingkat tegangan dapat dengan mudah ditransformasikan dalam sistem ac, 

sehingga memberikan fleksibilitas untuk penggunaan yang berbeda untuk 

pembangkitan, transmisi, dan konsumsi 

• Generator ac jauh lebih sederhana daripada generator dc 

• Motor ac jauh lebih sederhana dan lebih murah daripada motor dc. 

Jalur tiga fasa pertama di Amerika Utara beroperasi pada tahun 1893, dengan 

tegangan 2.300 V, dan jarak 12 km di California selatan. Saat itu, ac dipilih di 

Niagara Falls karena dc tidak praktis untuk mentransmisikan daya ke Buffalo, 

sekitar 30 km jauhnya. Keputusan ini mengakhiri kontroversi ac versus dc dan 

meraih kemenangan untuk sistem ac. 

Pada periode awal transmisi daya ac, frekuensi tidak distandarisasi. Banyak 

frekuensi yang berbeda digunakan, seperti 25, 50, 60, 125, dan 133 Hz. Hal ini 

menimbulkan masalah interkoneksi. Akhirnya 60 Hz diadopsi sebagai standar di 

Amerika Utara, meski banyak negara lain menggunakan 50 Hz. 

Meningkatnya kebutuhan untuk mentransmisikan jumlah daya yang lebih 

besar dalam jarak yang lebih jauh menciptakan insentif untuk menggunakan tingkat 

tegangan yang semakin tinggi. Sistem ac awal menggunakan 12, 44, dan 60 kV 

(RMS line-to-line). Ini meningkat menjadi 165 kV pada tahun 1922, yaitu 220 kV 

pada tahun 1923, 287 kV pada tahun 1935, 330 kV pada tahun 1953, dan 500 kV 

pada tahun 1965. Hydro Quebec memberi energi pada 735 kV pertama pada tahun 

1966, dan 765 kV diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1969. 

Untuk menghindari proliferasi (berkembang biak) jumlah tegangan yang 

tidak terbatas, industri ini memiliki tingkat tegangan standar. Standarnya adalah 

115, 138, 161, dan 230 kV untuk kelas tegangan tinggi / high voltage (HV), dan 

345, 500 dan 765 kV untuk kelas tegangan ekstra tinggi / extra high voltage (EHV). 

Dengan pengembangan katup busur merkuri pada awal tahun 1950-an, sistem 

transmisi dc tegangan tinggi / high voltage dc (HVDC) menjadi irit (hemat) dalam 

situasi khusus. Transmisi HVDC menarik untuk transmisi blok besar daya jarak 

jauh. Titik silang di mana transmisi dc bisa menjadi alternatif yang kompetitif untuk 

transmisi ac adalah sekitar 500 km untuk saluran udara dan 50 km untuk kabel 

bawah tanah atau kabel bawah laut. Transmisi HVDC juga menyediakan hubungan 

asinkron antara sistem di mana interkoneksi ac tidak praktis karena pertimbangan 
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stabilitas sistem atau karena frekuensi nominal sistem berbeda. Aplikasi komersial 

transmisi HVDC modern yang pertama terjadi pada tahun 1954 ketika daratan dan 

pulau Gotland Swedia dihubungkan oleh kabel bawah laut sepanjang 96 km.  

Dengan munculnya konverter katup thyristor, transmisi HVDC menjadi lebih 

menarik. Aplikasi pertama dari sistem HVDC yang menggunakan katup thyristor 

berada di Sungai Eel pada tahun 1972, sebuah skema back-to-back yang 

menyediakan hubungan asinkron antara sistem tenaga Quebec dan New Brunswick. 

Dengan biaya dan ukuran peralatan konversi yang menurun dan kehandalannya 

meningkat, telah terjadi peningkatan yang mantap dalam penggunaan transmisi 

HVDC.  

Interkoneksi utilitas di lingkungan sekitar biasanya mengarah pada 

peningkatan keamanan sistem dan ekonomi operasi. Peningkatan hasil keamanan 

dari bantuan darurat timbal balik yang dapat disediakan oleh utilitas. Peningkatan 

hasil ekonomi dari kekurangan kebutuhan untuk kapasitas pembangkitan cadangan 

pada masing-masing sistem. Selain itu, interkoneksi memungkinkan utilitas untuk 

melakukan transfer ekonomi, dan dengan demikian mengambil keuntungan dari 

sumber daya paling ekonomis. Manfaat ini telah dikenali sejak awal dan 

interkoneksi terus berkembang. Hampir semua utilitas di Amerika Serikat dan 

Kanada sekarang merupakan bagian dari satu sistem yang saling terkait. Hasilnya 

adalah sistem yang sangat luas dengan kompleksitas yang sangat besar. 

Perancangan sistem dan operasi yang aman ini memang menjadi tantangan dan 

problematika tersendiri. 

 

 

1.3 Struktur Sistem Tenaga Listrik 

Sistem tenaga listrik bervariasi dalam ukuran dan komponen struktural. 

Namun demikian, sistem tenaga listrik tersebut memiliki karakteristik dasar yang 

sama, yaitu: 

• Terdiri dari sistem ac tiga fasa yang beroperasi pada dasarnya pada tegangan 

konstan. Fasilitas pembangkit dan transmisi menggunakan peralatan tiga fasa. 

Beban industri selalu menggunakan sistem tiga fasa; Beban hunian (tempat 

tingggal / rumah tangga) dan komersial menggunakan satu fasa didistribusikan 
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secara merata di antara fasa-fasa sehingga membentuk sistem tiga fasa secara 

seimbang 

• Menggunakan mesin sinkron untuk pembangkit listrik. Penggerak utama 

mengubah sumber energi utama (fosil, nuklir, dan hidrolik) menjadi energi 

mekanik yang pada gilirannya diubah menjadi energi listrik oleh generator 

sinkron 

• Mengirimkan daya dari jarak jauh yang signifikan ke konsumen yang tersebar di 

area yang luas. Ini memerlukan sistem transmisi yang terdiri dari operasi sub-

sistem pada tingkat tegangan yang berbeda. 

Dalam Gambar 1.1 mengilustrasikan elemen dasar dari sistem tenaga listrik 

modern. Tenaga listrik diproduksi di stasiun pembangkit / Generating Stations (GS) 

dan dikirim ke konsumen melalui jaringan komponen individual yang kompleks, 

termasuk jalur transmisi, transformer, dan perangkat switching. 

Berikut ini merupakan sistem tenaga listrik praktis secara umum untuk 

mengklasifikasikan jaringan transmisi ke dalam subsistem berikut: 

1. Sistem transmisi 

2. Sistem sub-transmisi 

3. Sistem distribusi. 

Sistem transmisi menghubungkan semua stasiun pembangkit utama dan pusat 

beban utama di sistem. Hal ini membentuk tulang punggung (backbone) sistem  

tenaga listrik terpadu dan beroperasi pada tingkat tegangan tertinggi (biasanya, 230 

kV dan yang lebih tinggi; di Indonesia 500 kV). Tegangan generator biasanya 

berkisar antara 11 sampai 35 kV. Tegangan ini kemudian ditingkatkan ke tingkat 

tegangan transmisi, dan tenaga listrik ditransmisikan ke gardu induk transmisi di 

mana tegangan diturunkan ke tingkat sub-transmisi (biasanya, 69 kV sampai 138 

kV; di Indonesia 150 kV). Sub-sistem pembangkit dan transmisi sering disebut 

sebagai sistem tenaga curah / massal (bulk power system).. 

Sistem sub-transmisi mengirimkan daya dalam jumlah yang lebih kecil dari 

gardu induk transmisi ke gardu distribusi. Pelanggan industri besar biasanya 

dipasok langsung dari sistem sub-transmisi. Dalam beberapa sistem, tidak ada 

batasan yang jelas antara sirkuit transmisi dan sub-transmisi. Seiring perkembangan 
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sistem dan tingkat tegangan yang lebih tinggi menjadi penting untuk transmisi, jalur 

transmisi yang lebih tua seringkali diturunkan ke fungsi sub-transmisi. 

Sistem distribusi merupakan tahap akhir dalam pengiriman daya kepada 

pelanggan perorangan. Tegangan distribusi utama biasanya berkisar antara 4,0 kV 

dan 34,5 kV (di Indonesia 20 kV). Pelanggan industri kecil dipasok oleh penyulang 

(feeder) utama pada level tegangan ini. Penyulang distribusi sekunder memasok 

pelanggan residensial (rumah tangga) dan komersial pada tegangan 120/240 V (di 

Indonesia tegangan 220/380 V). 

 

 
 

Gambar 1.1 Elemen-elemen dasar suatu sistem tenaga listrik 
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Pembangkit kecil yang terletak di dekat beban sering dihubungkan dengan 

sistem pengiriman atau distribusi secara langsung. Interkoneksi ke sistem tenaga di 

lingkungan sekitar biasanya terbentuk pada tingkat sistem transmisi. 

Sistem keseluruhan terdiri dari beberapa sumber pembangkit dan beberapa 

lapisan jaringan transmisi. Ini memberikan tingkat kelebihan struktural yang tinggi 

yang memungkinkan sistem menahan berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan 

tanpa gangguan layanan kepada konsumen. 

 

 

1.4 Kriteria Desain dan Operasi untuk Stabilitas Sistem Tenaga Listrik 

1.4.1 Pengertian Kriteria Desain dan Operasi untuk Kestabilan 

Untuk layanan yang andal, sistem kelistrikan massal (bulk electricity) harus 

tetap utuh dan mampu menahan berbagai gangguan. Oleh karena itu, penting agar 

sistem dirancang dan dioperasikan sehingga berbagai kemungkinan (kontijensi) 

yang tidak diinginkan dapat dipertahankan tanpa kehilangan beban (kecuali yang 

terkait dengan unsur yang salah), sehingga kontinjensi yang paling tidak mungkin 

terjadi tidak berakibat fatal (tak terkendali), meluas dan interupsi daya bertingkat 

(cascading power interruptions). 

Kejadian pemadaman listrik pada November 1965 di bagian timur laut 

Amerika Serikat dan Ontario memiliki dampak besar pada industri utilitas listrik, 

terutama di Amerika Utara. Banyak pertanyaan diajukan berkaitan dengan konsep 

desain dan kriteria perencanaan. Hal ini menyebabkan terbentuknya National 

Electricity Reliability Council pada tahun 1968. Nama tersebut kemudian diubah 

menjadi North American Electric Reliability Council (NERC). Tujuannya adalah 

untuk meningkatkan keandalan dan kecukupan catu daya curah / massal (bulk powr 

supply) di sistem kelistrikan Amerika Utara.  

NERC terdiri dari sembilan dewan reliabilitas regional dan mencakup hampir 

semua sistem tenaga di Amerika Serikat dan Kanada. Kriteria keandalan untuk 

perancangan dan operasi sistem telah ditetapkan oleh masing-masing dewan 

daerah. Karena perbedaan ada dalam geografi, pola beban, dan sumber daya, 

kriteria untuk berbagai daerah berbeda sampai batas tertentu. 

Kriteria desain dan operasi memainkan peran penting dalam mencegah gangguan 



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │Konsep Dasar Kontrol Sistem Tenaga                                                                              I-

   

8 

sistem utama setelah kontinjensi berat. Penggunaan kriteria memastikan bahwa, 

untuk semua kontingensi yang sering terjadi, sistem akan (system will), paling 

buruk (at worst), transit dari keadaan normal ke keadaan siaga, dan ke keadaan yang 

lebih parah seperti keadaan darurat atau keadaan ekstrem. Bila keadaan siaga masuk 

mengikuti kontingensi, operator dapat mengambil tindakan untuk mengembalikan 

sistem ke kondisi normal. 

Suatu contoh kriteria desain dan operasi berikut yang terkait dengan stabilitas 

sistem didasarkan pada Dewan Koordinasi Sistem Tenaga Northeast / Northeast 

Power Coordinating Council (NPCC). Hal ini tidak berusaha untuk memberikan 

reproduksi yang tepat dari kriteria NPCC, namun memberikan indikasi jenis 

kontinjensi yang dipertimbangkan untuk pengujian / penilaian stabilitas. 

 

Kontinjensi desain normal 

Kriteria tersebut mengharuskan stabilitas sistem tenaga curah / massal (bulk 

power) dipertahankan selama dan setelah kejadian paling parah seperti yang 

dijelaskan di bawah ini, dengan memperhatikan fasilitas reklamasi (reclosing 

facilities). Kontinjensi ini dipilih karena memiliki peluang / probabilitas terjadinya 

yang signifikan mengingat banyaknya elemen-elemen dari sistem tenaga listrik. 

Adapun kontinjensi desain normal meliputi: 

a) Kesalahan tiga fasa permanen pada generator, sirkuit transmisi, trafo atau bagian 

bus, dengan pembersihan kesalahan normal dan dengan memperhatikan fasilitas 

reklamasi 

b) Kesalahan fasa-ke-tanah permanen simultan pada fasa yang berbeda dari 

masing-masing dari dua sirkuit transmisi yang berdekatan pada sebuah menara 

dengan beberapa sirkuit, dibersihkan pada waktu normal 

c) Kesalahan fasa-ke-tanah permanen pada sirkuit transmisi, trafo, atau bagian bus 

dengan kliring tertunda karena kerusakan pemutus sirkuit, relay, atau saluran 

sinyal 

d) Hilangnya unsur apapun tanpa kesalahan 

e) Kesalahan fasa-ke-tanah permanen pada pemutus arus, dibersihkan pada waktu 

normal 
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f) Kerugian permanen simultan dari kedua kutub dari fasilitas bipolar dc. 

Kriteria tersebut mengharuskan, setelah salah satu dari kontinjensi di atas, 

stabilitas sistem dipertahankan, dan tegangan dan pembebanan saluran dan 

peralatan berada dalam batas yang dapat ditentukan. Persyaratan ini berlaku 

untuk dua kondisi dasar berikut: 

1) Semua fasilitas dalam pelayanan 

2) Sebuah generator kritis, sirkuit transmisi, atau transformator yang tidak 

beroperasi, dengan asumsi bahwa pembangkit arus dan arus listrik 

disesuaikan antara pemadaman listrik dengan menggunakan cadangan 

sepuluh menit. 

Penilaian kontinjensi yang ekstrem 

Penilaian kontinjensi yang ekstrem mengakui bahwa sistem tenaga curah / 

massal (bulk power) interkoneksi dapat dikenai kejadian yang melebihi tingkat 

keparahan kontinjensi desain normal. Tujuannya adalah untuk mengetahui dampak 

kontinjensi ekstrim pada kinerja sistem untuk mendapatkan indikasi sistem tenaga, 

dan untuk mengetahui tingkat gangguan sistem yang meluas meskipun kontinjensi 

ekstrim memiliki peluang / probabilitas kejadian yang sangat rendah. Setelah 

dilakukan analisis dan penilaian yang ekstrem kontinjensi, tindakan harus 

digunakan, jika perlu, untuk mengurangi frekuensi terjadinya kontinjensi semacam 

itu atau untuk mengurangi konsekuensi yang ditunjukkan sebagai hasil simulasi 

untuk kontinjensi semacam itu. Adapun kontinjensi yang ekstrem adalah sebagai 

berikut: 

a) Hilangnya seluruh kemampuan pembangkit 

b) Hilangnya semua jalur yang berasal dari stasiun pembangkit, stasiun switching 

atau gardu induk 

c) Hilangnya semua sirkuit transmisi pada jalur yang sama 

d) Kesalahan tiga fasa permanen pada generator, sirkuit transmisi, trafo, atau 

bagian bus, dengan kesalahan kesalahan yang tertunda dan dengan 

memperhatikan fasilitas reklamasi (reclosing facilities) 

e) Penurunan tiba-tiba dari beban besar atau pusat beban besar  

f) Pengaruh ayunan daya yang parah yang timbul dari gangguan di luar sistem 

interkoneksi NPCC 
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g) Kegagalan atau mis-operasi sistem perlindungan khusus, seperti penolakan 

pembangkit, penolakan beban, atau skema cross-tripping transmisi. 

Perancangan sistem untuk stabilitas 

Perancangan sistem interkoneksi yang besar untuk memastikan operasi yang 

stabil dengan biaya minimum merupakan masalah yang sangat kompleks. 

Keuntungan ekonomi yang bisa direalisasikan melalui solusi untuk masalah ini 

sangat besar. Dari sudut pandang teori kontrol, sistem tenaga adalah proses multi-

variabel yang memiliki orde sangat tinggi, beroperasi dalam lingkungan yang terus 

berubah. Karena dimensi dan kompleksitas sistem yang tinggi, penting untuk 

membuat asumsi yang disederhanakan dan untuk menganalisis masalah spesifik 

dengan menggunakan tingkat keterwakilan sistem yang tepat. Hal ini membutuhkan 

pemahaman yang baik tentang karakteristik keseluruhan sistem dan juga elemen 

individualnya.  

Sistem tenaga adalah sistem yang bersifat sangat nonlinier yang kinerjanya 

dinamis dipengaruhi oleh beragam perangkat dengan tingkat response dan 

karakteristik yang berbeda. Stabilitas sistem harus dilihat bukan sebagai masalah 

tunggal, melainkan dalam hal aspek yang berbeda.  

Karakteristik hampir setiap elemen utama dari sistem tenaga berpengaruh 

pada stabilitas sistem. Pengetahuan tentang karakteristik dan pemodelan peralatan 

ini sangat penting untuk memahami dan mempelajari stabilitas sistem tenaga. 

Keanekaragaman aspek fisik dari berbagai kategori stabilitas sistem, metode 

analisis yang digunakan, dan tindakan khusus untuk meningkatkan kinerja stabilitas 

sistem tenaga. 

 

 

 

1.4.2 Problematika dan Klasifikasi Stabilitas 

Kestabilan sistem tenaga adalah satu masalah; Namun, tidak praktis 

mempelajarinya seperti itu. Seperti yang terlihat pada bagian sebelumnya, 

ketidakstabilan sistem tenaga dapat mengambil bentuk yang berbeda dan dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Analisis masalah stabilitas, identifikasi faktor 

esensial yang berkontribusi terhadap ketidakstabilan, dan pembentukan metode 

untuk memperbaiki operasi yang stabil sangat difasilitasi dengan klasifikasi 
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kestabilan ke dalam kategori yang sesuai. Ini didasarkan pada pertimbangan 

berikut: 

• Sifat fisik akibat ketidakstabilan 

• Ukuran gangguan dipertimbangkan 

• Perangkat, proses, dan rentang waktu yang harus dipertimbangkan untuk 

menentukan stabilitas; dan 

• Metode penghitungan dan prediksi stabilitas yang paling tepat. 

Dalam Gambar 1.2 memperlihatkan secara menyeluruh tentang masalah 

stabilitas sistem daya, mengidentifikasi kelas dan sub-kelasnya berdasarkan 

kategori yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Sebagai kebutuhan praktis, 

klasifikasi tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang beragam, 

sehingga sulit untuk memilih kategori yang jelas dan memberikan definisi yang 

ketat namun sesuai untuk penggunaan praktis. Misalnya, ada beberapa tumpang 

tindih antara stabilitas jangka menengah / jangka panjang dan stabilitas tegangan. 

Dengan model yang sesuai untuk beban, on-load transformer tap changer dan 

dan batas daya reaktif generator, simulasi stabilitas jangka menengah / jangka 

panjang sangat ideal untuk analisis dinamis stabilitas tegangan.  

Demikian pula, ada tumpang tindih antara stabilitas peralihan (transient), 

stabilitas untuk jangka menengah dan jangka panjang; Semua kasus dengan 

menggunakan teknik analisis yang sama untuk simulasi respon domain waktu 

nonlinier sistem terhadap gangguan yang besar. Meskipun ketiga kategori tersebut 

berkaitan dengan aspek yang berbeda dari masalah stabilitas, dalam hal analisis dan 

simulasi, hal tersebut benar saling melengkapi satu sama lain, walaupun tanpa 

batasan yang harus didefinisikan terlebih dahulu. 

Sementara klasifikasi stabilitas sistem daya adalah cara yang efektif dan 

nyaman untuk mengatasi kompleksitas masalah, stabilitas keseluruhan sistem harus 

selalu diingat. Solusi untuk masalah stabilitas satu kategori seharusnya tidak 

merugikan kategori yang lain. Penting untuk melihat semua aspek fenomena 

stabilitas, dan pada setiap aspek dari lebih dari satu sudut pandang. Hal ini 

memerlukan pengembangan dan penggunaan berbagai jenis alat analisis yang tepat. 

Dalam hal tertentu, beberapa tingkat tumpang tindih dalam fenomena yang 

dianalisis sebenarnya sangat diperlukan. 
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Gambar 1.2 Klasifikasi stabilitas sistem tenaga 
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1.4.3 Dinamika dan Stabilitas Sistem Tenaga Listrik 

Dinamika dan stabilitas sistem tenaga listrik menjadi faktor penting untuk 

memenuhi operasi sebuah sistem. Hal itu dipengaruhi oleh komponen-komponen 

dinamika sistem seperti generator, jaringan transmisi, beban, peralatan Flexible AC 

Transmision System (FACTS), dan peralatan-peralatan kontrol yang lain.  

Stabilitas sistem tenaga listrik telah pula menjadi perhatian utama dalam 

sebuah sistem operasi. Perhatian itu muncul dari fakta bahwa pada kondisi keadaan 

mantap (steady state), kecepatan rata-rata untuk semua generator harus sama. 

Kondisi tersebut dinamakan pada operasi sinkron dari sebuah sistem yang 

terinterkoneksi. Gangguan kecil atau besar pada sistem tenaga berdampak pada 

operasi sinkron. Dengan demikian diharapkan stabilitas sistem akan menuju ke 

keadaan mantap (steady state) dalam waktu singkat setelah gangguan menghilang. 

Meskipun kestabilan sebuah sistem dapat dilihat secara menyeluruh dan meluas, 

tetapi untuk tujuan analisis sebuah sistem, maka kestabilan sistem terbagi menjadi 

dua kategori, yaitu kestabilan steady state atau disebut juga kestabilan dinamik, dan 

kestabilan transient. 

Kestabilan steady state adalah kemampuan sistem tenaga untuk mencapai 

kondisi stabil pada kondisi operasi baru yang sama atau identik dengan kondisi 

sebelum terjadi gangguan setelah sistem mengalami gangguan kecil. Analisis 

kestabilan steady state menggunakan pendekatan model linear. Kestabilan steady 

state pada sistem tenaga dapat disebut sebagai kestabilan sinyal kecil (small signal 

stability) yang merupakan sebuah fungsi dari kondisi operasi.  

Kestabilan transient adalah kemampuan sistem tenaga untuk mencapai 

kondisi stabil operasi baru yang dapat diterima setelah sistem mengalami gangguan 

besar. Analisis kestabilan transient menggunakan pendekatan model non linear. 

Kestabilan transient pada sistem tenaga adalah respon output yang mencapai 

kondisi operasi steady state yang diizinkan dan sistem yang dapat kembali ke posisi 

semula pada saat sistem mengalami gangguan. Kestabilan transient merupakan 

fungsi dari kondisi operasi dan gangguan. 

Hal penting lain yang harus dicatat adalah walaupun sistem beroperasi dalam 

kondisi tidak stabil secara transient, tetapi kestabilan sinyal kecil (small signal 

stability) pada sistem tersebut perlu dijaga setiap waktu. Secara umum, kestabilan 
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tergantung pada beban sistem. Peningkatan beban dapat memicu ketidakstabilan. 

Hal itu menunjukkan bahwa menjaga kestabilan sistem merupakan hal penting 

meskipun berada di bawah kondisi beban berat. 

 

 

 

1.4.4 Operasi Sistem Tenaga Listrik 

Operasi sistem tenaga listrik diklasifikasikan menjadi 5 (lima) keadaan, yaitu 

keadaan aman, keadaan siaga, keadaan darurat, keadaan berbahaya, dan keadaan 

restoratif. Operasi sistem diatur oleh 3 (tiga) set persamaan umum, yaitu satu 

persamaan diferensial, dan dua persamaan aljabar (umumnya non linear). Dari 

kedua set persamaan aljabar, salah satunya berupa persamaan stabilitas tegangan 

(E) yang menunjukkan keseimbangan antara pembangkitan dan kebutuhan beban. 

Set yang lain terdiri dari ketidaksamaan arus (I) yang menujukkan batas peralatan 

fisik (arus dan tegangan tidak melebihi batas maksimum). 

Adapun klasifikasi operasi sistem tenaga listrik secara rinci dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Keadaan aman, yaitu di mana semua batasan persamaan (E) dan pertidaksamaan 

(I) dipenuhi. Pada keadaan ini, pembangkitan dianggap cukup mensuplai 

kebutuhan beban yang ada serta tidak ada peralatan yang melebihi batas kerja. 

Demikian juga pada keadaan ini, batas cadangan cukup untuk memenuhi tingkat 

keamanan dengan mengutamakan sistem utama. Aktivitas berikutnya adalah 

meningkatkan kepuasan keamanan 

b. Keadaan siaga, yaitu tingkat keamanan di bawah ambang batas. Hal tersebut 

menimbulkan bahaya gangguan yang berasal dari berbagai variabel yang tidak 

seimbang (I) ketika sistem terganggu. Hal itu dapat terjadi akibat variabel 

keamanan sistem terintegrasi dengan baik. Kontrol pencegahan perlu dilakukan 

untuk melakukan transisi dari keadaan siaga ke keadaan aman 

c. Keadaan darurat, yaitu untuk gangguan besar, di mana sistem dapat masuk ke 

dalam keadaan darurat. Di sini variabel (I) terganggu, dan bagaimanapun juga 

sistem akan tetap utuh dan kontrol darurat dapat digunakan untuk memperbaiki 

sistem menuju ke keadaan siaga. Jika kontrol tersebut tidak efektif, dan 
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gangguan awal cukup besar dan melebihi batas sistem, maka sistem akan jatuh 

dan mencapai keadaan “berbahaya” 

d. Keadaan berbahaya, yaitu keadaan berbahaya terjadi jika dua variabel (I) dan (E) 

diganggu. Gangguan pada keseimbangan variabel berdampak pada pelepasan 

beban sistem. Kontrol darurat diusahakan untuk menghindari sistem jatuh total 

e. Keadaan restoratif, yatu keadaan ini merupakan transisi untuk variabel (I) yang 

bertemu dengan kontrol darurat, tetapi variabel (E) belum dapat terpenuhi. Dari 

keadaan itu, sistem dapat berpindah ke kedua jenis keadaan (siaga atau aman).  

Untuk pengembangan lebih lanjut pada keadaan darurat sistem tenaga listrik, 

maka dapat didefinisikan sebagai berikut: 

a. Krisis viabilitas, krisis ini terjadi akibat ketidakseimbangan antara pembangkit, 

beban, dan transmisi lokal atau sistem luas 

b. Krisis stabilitas, krisis ini merupakan hasil akumulasi energi pada ayunan sistem 

sehingga mengacaukan integritas sistem. 

Keadaan berbahaya berhubungan dengan karakteristik kesalahan dari sistem 

dan kehilangan integritas sistem, termasuk pemecahan yang tidak dapat dikontrol. 

Hal itu menjelaskan bahwa objek kontrol pada keadaan darurat seharusnya 

menghindari transisi dari keadaan darurat ke keadaan bahaya. 

 

 

 

 

1.4.5 Pemodelan Stabilitas Sistem Tenaga Listrik 

Diagram skematis dari interaksi antara generator sinkron dan pengendali AC 

(alternating current) yang terhubung ke sistem jaringan transmisi listrik 

ditunjukkan dalam Gambar 1.3. Secara matematis, model sistem tenaga listrik dapat 

dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu model keadaan mantap (steady‐state) dan 

model dinamik. Model steady‐state diformulasikan dengan menggunakan 

persamaan aljabar non-linear yang merupakan model sistem tenaga dari bagian 

stator dari mesin sinkron ke jaringan. Model dinamik biasanya dinyatakan sebagai 

satu set persamaan diferensial untuk menandai bagian rotor dari mesin sinkron, 

pengatur turbin (turbine governor), dan pengatur eksitasi medan (field excitation). 
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Gambar 1.3 

Interaksi antara Perangkat-perangkat Sistem Tenaga Listrik dalam Analisis 

Stabilitas Transient dan Analisis Aliran Daya 

 

Persamaan dinamik mesin sinkron dapat dibagi menjadi dua, yaitu persamaan 

listrik dan persamaan mekanik. Kedua persamaan tersebut dapat dikontrol untuk 

meningkatkan redaman osilasi sistem tenaga elektromekanik ketika terjadi 

gangguan. Sifat-sifat listrik dari mesin sinkron digabungkan dengan sifat mekanik 

(inersia atau kelembaman) melalui persamaan ayunan dari sudut rotor (δ) dan 

output daya listrik (Pe). Persamaan mekanik melibatkan sistem kontrol dari 

pengatur turbin (turbine governor) yang dapat dilihat dari penyimpangan kecepatan 

sudut (ω) dan daya mekanik (Pm). 

Besar dan arah arus injeksi (I) dan tegangan (V) tergabung di dalam mesin 

sinkron dengan transmisi AC dan sistem jaringan eksternal. Untuk 

mempertahankan besar tegangan terminal dari mesin sinkron, biasanya sistem 

eksitasi medan menggunakan Automatic Voltage Regulator (AVR). Sebelum 

tegangan terminal dibandingkan dengan tegangan referensi (Vref), maka 

kompensator beban digunakan untuk mengkompensasi tingkat tegangan melalui 

transduser tegangan dan arus. Power System Stabilizer (PSS) memastikan redaman 

tambahan untuk sistem eksitasi. Tegangan kompensasi ini kemudian diumpankan 

ke sistem eksitasi. Sistem eksitasi menyediakan arus searah ke kumparan medan 

dari mesin sinkron. Kemudian sistem eksitasi akan mengontrol tegangan terminal 
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dengan mengendalikan tingkat tegangan medan atau field voltage level (EFD) dan 

arus medan eksitasi. 

Tegangan dan arus internal dari mesin sinkron dapat diperoleh dari tegangan 

dan arus terminal dengan menggunakan Park’s Transformation. Transformasi ini 

telah digunakan untuk mengkonversi dari kerangka jaringan referensi untuk 

kerangka acuan rotor yang direpresentasikan oleh sumbu direct axes (d) dan 

quadrature axes (q). Rotor dari mesin sinkron dapat direpresentasikan melalui 

berbagai model tergantung pada tingkat akurasi dan kompleksitas model yang 

dibutuhkan. 

Secara umum, persamaan mesin sinkron dapat dibagi lagi menjadi tiga 

keadaan berdasarkan uji standar yaitu steady‐state, transient‐state, dan sub‐

transient‐states seperti yang diperlihatkan dalam Tabel 1.1. Torsi percepatan yang 

bekerja pada mesin diberikan dengan sudut rotor (δ) antara sumbu (axis)-d dan 

sumbu (axis)-q dalam variabel sistem jaringan yang menunjukkan persamaan 

mekanik rotor. Kecepatan mesin dapat dikontrol oleh setelan (setting) pengatur 

kecepatan dari turbin penggerak utama yang akan menentukan daya mekanik (Pm) 

yang diperlukan untuk memenuhi kondisi operasi sinkron sistem tenaga listrik. 

 

Table 1.1 Variabel Mesin Berbagai Keadaan Operasi yang Berbeda 

States Variables 

Steady‐state Vd, Vq, Ra, Xd, Xq 

Transient‐state Ed’, Eq’, Xd’, Xq’, Ra 

Sub‐transient‐state Ed”, Eq”, Xd”, Xq”, Ra 

 

 

 

 

1.5 Pengertian Kontrol Sistem Tenaga Listrik 

Fungsi sistem tenaga listrik adalah mengubah energi dari salah satu bentuk 

yang tersedia secara alami menjadi bentuk listrik dan mengangkutnya ke titik 

konsumsi. Energi jarang dikonsumsi dalam bentuk listrik, tapi agak dikonversi ke 

bentuk lain seperti panas, cahaya, dan energi mekanik. Keuntungan dari bentuk 

energi listrik adalah dapat diangkut dan dikendalikan dengan relatif mudah dan 
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dengan tingkat efisiensi dan kehandalan yang tinggi. Sistem tenaga yang dirancang 

dengan benar dan dioperasikan harus memenuhi persyaratan mendasar berikut ini: 

1. Sistem harus dapat memenuhi permintaan beban aktif yang terus berubah untuk 

daya aktif dan reaktif. Tidak seperti jenis energi lainnya, listrik tidak mudah 

disimpan dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, cadangan daya "aktif" yang 

beroprasi / mengalir dari daya yang aktif dan reaktif harus dipelihara dan 

dikontrol dengan tepat setiap saat 

2. Sistem harus memberi energi suplai tegangan pada biaya minimum dan dengan 

dampak ekologi minimal 

3. "Kualitas" catu daya harus memenuhi standar minimum tertentu berkenaan 

dengan faktor-faktor berikut: 

a) keteguhan frekuensi 

b) keteguhan tegangan; dan 

c) tingkat reliabilitas (kemampuan daya tahan). 

Beberapa tingkat kontrol yang melibatkan rangkaian perangkat yang 

kompleks digunakan untuk memenuhi persyaratan di atas. Ini ditunjukkan dalam 

Gambar 1.4 yang mengidentifikasi berbagai sub-sistem tenaga dan kontrol yang 

terkait. Dalam keseluruhan struktur ini, ada pengendali yang beroperasi secara 

langsung pada elemen sistem individual. Dalam unit pembangkit ini terdiri dari 

kontrol penggerak utama dan kontrol eksitasi. Kontrol penggerak utama berkaitan 

dengan regulasi kecepatan dan kontrol variabel sistem pasokan energi seperti 

tekanan boiler, suhu, dan arus. Fungsi kontrol eksitasi mengatur tegangan generator 

dan keluaran daya reaktif. Keluaran MW yang diinginkan dari unit pembangkit 

individual ditentukan oleh sistem kontrol pembangkit. 

Tujuan utama dari sistem kontrol pembangkit adalah untuk menyeimbangkan 

total pembangkit sistem terhadap beban sistem dan kerugian sehingga frekuensi 

yang diinginkan dan pertukaran daya dengan sistem di lingkungan sekitar (tie flows) 

dipertahankan. Kontrol transmisi meliputi perangkat kontrol daya dan tegangan, 

seperti static var compensator, synchronous condensers, switched capacitors and 

reactors, tap-changing transformers, phase-shifting transformers, dan kontrol 

transmisi HVDC. 
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Kontrol yang diuraikan di atas berkontribusi terhadap operasi sistem tenaga 

listrik yang memuaskan dengan mempertahankan tegangan sistem, frekuensi dan 

variabel sistem lainnya dalam batas yang dapat diterima. Sistem dan peralatan 

tersebut juga memiliki efek mendalam pada kinerja dinamis dari sistem tenaga, dan 

kemampuannya untuk mengatasi gangguan. 

 

 

 

Gambar 1.4 Sub-sistem suatu sistem tenaga listrik dan kelengkapan kontrol terkait 
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Tujuan pengendalian bergantung pada keadaan pengoperasian sistem daya. 

Dalam kondisi normal, tujuan pengendaliannya adalah beroperasi seefisien 

mungkin dengan tegangan dan frekuensi mendekati nilai nominal. Ketika kondisi 

abnormal berkembang, tujuan baru harus dipenuhi untuk mengembalikan sistem ke 

operasi normal. Kegagalan sistem utama jarang terjadi akibat gangguan bencana 

tunggal yang menyebabkan jatuhnya sistem yang tampaknya aman. Kegagalan 

seperti itu biasanya disebabkan oleh kombinasi keadaan yang menekan jaringan di 

luar kemampuannya. Gangguan alam yang parah (seperti tornado, badai parah, atau 

hujan beku), kerusakan peralatan, kesalahan manusia, dan desain yang tidak 

memadai digabungkan untuk melemahkan sistem tenaga dan akhirnya 

menyebabkan kerusakan. Hal ini dapat menyebabkan pemadaman bertingkat 

(cascading) yang harus terkandung di dalam sebagian kecil sistem jika pemadaman 

besar harus dicegah.  

Keadaan operasi dari sistem tenaga dan strategi pengendalian 

Untuk tujuan menganalisis keamanan sistem tenaga dan merancang sistem 

kontrol yang sesuai, sangat membantu mengkonseptualisasikan kondisi sistem 

operasi menjadi lima keadaan: normal, waspada, darurat, ekstrem, dan restoratif. 

Gambar 1.5 memperlihatkan keadaan operasi ini dan cara transisi dapat 

berlangsung dari satu keadaan ke keadaan lain. 

 

 

Gambar 1.5 Keadaan operasi sistem tenaga listrik 
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Dalam keadaan normal, semua variabel sistem berada dalam kisaran normal 

dan tidak ada peralatan yang kelebihan beban. Sistem beroperasi dengan cara yang 

aman dan mampu menahan kontingensi tanpa melanggar salah satu kendala. 

Sistem memasuki keadaan siaga jika tingkat keamanan berada di bawah batas 

kecukupan tertentu, atau jika kemungkinan gangguan meningkat karena kondisi 

cuaca buruk seperti pendekatan badai yang parah. Dalam keadaan ini, semua 

variabel sistem masih dalam rentang yang dapat diterima dan semua kendala 

terpenuhi. Namun, sistem ini telah melemah ke tingkat di mana berbagai 

kemungkinan dapat menyebabkan over loading peralatan yang menempatkan 

sistem dalam keadaan darurat. Jika gangguannya sangat parah, kondisi ekstrem 

(atau keadaan darurat ekstrem) dapat terjadi langsung dari keadaan siaga. 

Tindakan pencegahan, seperti pergeseran pembangkit (security dispatch) atau 

cadangan yang meningkat, dapat diambil untuk mengembalikan sistem ke keadaan 

normal. Jika langkah restoratif tidak berhasil, maka sistem tetap berada dalam 

keadaan siaga.  

Sistem memasuki keadaan darurat jika gangguan yang cukup parah terjadi 

saat sistem berada dalam keadaan siaga. Dalam keadaan ini, tegangan pada banyak 

bus rendah dan / atau pembebanan peralatan melebihi peringkat darurat jangka 

pendek. Sistem ini masih utuh dan dapat dipulihkan ke keadaan siaga dengan 

melakukan aksi kontrol darurat, seperti: pembersihan kesalahan, kontrol eksitasi, 

perpindahan cepat, tripping pembangkit, pembangkitan run-back, modulasi 

HVDC, dan pengurangan beban.  

Jika tindakan di atas tidak diterapkan atau tidak efektif, sistemnya ekstrem;  

Hasilnya adalah cascading outages dan mungkin shut-down dari sebagian besar 

sistem. Tindakan pengendalian, seperti load shedding / penumpahan beban dan 

pemisahan sistem yang terkontrol, ditujukan untuk menyelamatkan sebanyak 

mungkin sistem dari pemadaman listrik yang meluas.  

Keadaan restoratif merupakan kondisi di mana tindakan pengendalian diambil 

untuk menghubungkan kembali semua fasilitas dan untuk memulihkan beban 

sistem. Sistem transit dari keadaan ini ke keadaan siaga atau keadaan normal, 

tergantung pada kondisi sistem.  
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Karakterisasi kondisi sistem ke dalam lima keadaan seperti dijelaskan di atas 

memberikan kerangka kerja di mana strategi pengendalian dapat dikembangkan dan 

tindakan operator diidentifikasi untuk ditangani, efektif dengan masing-masing 

kedaaan. 

Untuk sistem yang telah terganggu dan yang memasuki keadaan operasi yang 

terdegradasi, kontrol sistem tenaga membantu operator mengembalikan sistem ke 

keadaan normal. Jika gangguan kecil, kontrol sistem tenaga sendiri mungkin bisa 

mencapai tugas ini. Namun, jika gangguannya besar, ada kemungkinan tindakan 

operator seperti penjadwalan ulang atau penggantian elemen mungkin diperlukan 

untuk kembali ke keadaan normal.  

Filosofi yang telah berkembang untuk mengatasi beragam persyaratan 

pengendalian sistem terdiri dari struktur hierarki seperti yang ditunjukkan dalam 

Gambar 1.6. Dalam struktur ini, ada pengendali yang beroperasi secara langsung 

pada elemen sistem individual seperti sistem eksitasi, penggerak utama, boiler, 

transformer tap changers, dan konverter dc. Biasanya ada beberapa bentuk 

pengontrol plant secara keseluruhan yang mengkoordinasikan kontrol elemen 

terkait erat. Kontroler pabrik pada gilirannya diawasi oleh pengendali sistem di 

pusat operasi. Tindakan pengontrol sistem dikoordinasikan oleh pusat pengendali 

(master control). Sistem kontrol secara keseluruhan sangat terdistribusi, dan 

bergantung pada berbagai jenis sinyal tele metering dan tele kontrol. Sistem 

Pengendalian Pengawasan dan Akuisisi Data  / Supervisory Control and Data 

Acquisition (SCADA) memberikan informasi untuk menunjukkan status sistem. 

Program estimasi keadaan memonitor data yang dipantau dan memberikan 

gambaran akurat tentang kondisi sistem. Operator manusia merupakan penghubung 

penting di berbagai tingkatan dalam hirarki kendali ini dan pada lokasi-lokasi utama 

pada sistem. Fungsi utama operator adalah memantau kinerja sistem dan mengelola 

sumber daya sehingga menjamin operasi ekonomi dengan tetap menjaga kualitas 

yang dipersyaratkan. 
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Gambar 1.6 Hirarki kontrol sistem tenaga listrik 
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Contoh Soal dan Jawab : 

Contoh 1.1: 

Sebutkan parameter utama yang menjadi patokan dasar dalam suatu sistem tenaga 

listrik ! 

Penyelesaian: 

Parameter utama dalam sistem tenaga listrik, yaitu: 

• jenis arus listrik yang dibangkitkan dan disalurkan; arus bolak-balik (ac), dan/ 

atau arus searah (dc) 

• tegangan 

• frekuensi. 

 

Contoh 1.2: 

Sebutkan besaran level tegangan dan level frekuensi dalam sistem tenaga listrik 

yang saat ini diterapkan dan menjadi standar di Indonesia ! 

Penyelesaian: 

Besaran level tegangan tegangan dan level frekuensi dalam sistem tenaga listrik 

yang saat ini diterapkan dan menjadi standar di Indonesia, yaitu: 

• besaran level tegangan; tegangan ekstra tingi 500 kV, tegangan tinggi 150 kV, 

tegangan menengah 20 kV, dan tegangan rendah 380/220 V 

• besaran frekuensi; 50 Hz. 
 

Contoh 1.3: 

Sebutkan jenis parameter sebagai variabel kontrol dalam sistem tenaga listrik ! 

Penyelesaian: 

Variabel kontrol dalam sistem tenaga listrik, yaitu: 

• daya aktif dan frekuensi 

• daya reaktif dan tegangan. 
 

Contoh 1.4: 

Mengapa hubungan antara stabilitas dengan kontrol dalam sistem tenaga listrik 

saling terkait ? Sebutkan variabel-variabel yang saling terkaitt tersebut !  

Penyelesaian: 

Karena menyangkut dinamika dan operasi sistem tenaga listrik modern, di mana 

adanya tuntutan kebutuhan yang semakin ketat akan kontinyuitas penyaluran dan 

keandalan sistem. Sedangkan variabel-variabel yang saling terkait dalam stabilitas 

dan kontrol adalah besaran frekuensi dan tegangan. 
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Soal-soal : 

1. Jelaskan secara singkat perkembangan sistem tenaga listrik !   

2. Jelaskan dan gambarkan struktur sistem tenaga listrik mulai dari penyediaan 

tenaga listrik sampai dengan pemanfaatan tenaga listrik ! Sebutkan besaran 

parameter dan variabel sistem yang berlaku di Indonesia ! 

3. Jelaskan kriteria desain dan operasi untuk stabilitas sistem tenaga listrik ! 

Sebutkan peralatan-peralatan kontrol yang digunakan ! Sebutkan secara 

kuantitatif variabel-variabel  dan  konstanta-konstanta sistem kontrol yang 

terkait ! 

4. Jelaskan dan gambarkan pengertian kontrol sistem tenaga listrik ! Sebutkan 

secara kualitatif variabel-variabel dan konstanta-konstanta sistem kontrol yang 

terkait ! 

5. Jelaskan pengertian Sistem Pengendalian Pengawasan dan Akuisisi Data  / 

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), dan berikan contoh 

penerapannya pada sistem tenaga listrik ! 
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Lampiran 

 

Lampiran 1.1 Ilustrasi Penyaluran Tenaga Listrik melalui sistem transmisi dan 

distribusi pada sistem tenaga listrik yang berlaku di Indonesia 
 

 
 

Lampiran 1.2  Unit Penyaluran dan Pengatur Beban pada Gardu Induk Tengkawang 

di Samarinda yang dikelola oleh PT PLN (Persero) Wilayah 

Kaltimra 

 

 
 

 

  



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │Konsep Dasar Kontrol Sistem Tenaga                                                                              I-

   

27 

Daftar Pustaka 

Froehr., Friedrich., Orttenburger., Fritz., 1970. Introduction Electronic Control 

Engineering, Siemens AG. 

Killian., Modern Control Technology: Components and Systems, Delmar.  

Kundur, P., 1994. Power System Stability And Control. McGraw-Hill, Inc. 

Muhammad Soleh, 2014. Desain Sistem SCADA Untuk Peningkatan Pelayanan 

Pelanggan Dan Efisiensi Operasional Sistem Tenaga Listrik di APJ Cirebon, 

Teknik Elektro Universitas Mercu Buana Jakarta, IncomTech, Jurnal 

Telekomunikasi dan Komputer, vol.5, no.1, Januari 2014. 

Navarro, I. R. 2002. Dynamic Load Models for Power Systems.  Licentiate Thesis. 

Department of Industrial Electrical Engineering and Automation Lund University. 

Sweden. 

Ogata, Katsuhiko., 1989. Teknik Kontrol Automatik, Erlangga. 

Robandi, Imam. 2006. Desain Sistem Tenaga Modern: Optimasi, Logika Fuzzy, Algoritma 

Genetika. ANDI. Yogyakarta. 

Suyono, Hadi. 2009. Power System Modeling for Transient Stability Analysis.  Workshop 

on Dynamic Simulation for SESB’s Engineers. 

Roland S.B., 2001. Advanced Control Engineering, Butterworth-Heinemann. 

 



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │Kontrol Daya Aktif dan Frekuensi                                                                     II-

 

   

1 

BAB II 

 

KONTROL DAYA AKTIF DAN FREKUENSI 

 

 

 

2.1 Pendahuluan 

Aliran daya aktif dan aliran daya reaktif dalam suatu jaringan transmisi tidak 

terikat atau cukup independen satu sama lain, dan dipengaruhi oleh tindak 

pengendalian yang berbeda. Oleh karena itu, hal tersebut dapat dipelajari secara 

terpisah menjadi suatu permasalahan yang cukup besar. Kontrol daya aktif adalah 

berhubungan erat dengan kontrol frekuensi, dan kontrol daya reaktif adalah 

berhubungan erat dengan kontrol tegangan. Frekuensi dan tegangan adalah faktor 

penting dalam menentukan kualitas penyediaan tenaga listrik, kontrol daya aktif 

dan daya reaktif merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan kinerja 

yang memuaskan dari sistem tenaga listrik. 

Untuk pengoperasian sistem tenaga yang memuaskan, maka frekuensinya 

tetap konstan. Kontrol frekuensi yang relatif ketat akan memastikan kecepatan 

konstan motor induksi dan motor sinkron. Kecepatan konstan motor drive sangat 

penting untuk kinerja unit pembangkitan yang memuaskan karena sangat 

bergantung pada kinerja semua drive pelengkap yang terkait dengan bahan bakar, 

air umpan dan sistem pasokan udara pembakaran. Dalam jaringan, penurunan 

frekuensi yang cukup besar dapat menyebabkan arus magnetisasi yang tinggi pada 

motor induksi dan transformer. Penggunaan jam listrik yang ekstensif (luas) dan 

penggunaan frekuensi untuk keperluan waktu lain memerlukan perawatan yang 

akurat dari waktu sinkron yang sebanding (proporsional) dengan frekuensi integral. 

Sebagai konsekuensinya, perlu untuk mengatur tidak hanya frekuensi itu sendiri 

tetapi juga integralnya. 

Frekuensi suatu sistem bergantung pada keseimbangan daya aktif. Karena 

frekuensi merupakan faktor umum di seluruh sistem, perubahan permintaan daya 

aktif pada satu titik tercermin di seluruh sistem oleh perubahan frekuensi. Karena 

ada banyak generator yang memasok listrik ke dalam sistem, beberapa sarana harus 

disediakan untuk mengalokasikan perubahan permintaan ke generator. Sebuah 

governor (pengatur kecepatan) pada setiap unit pembangkit menyediakan fungsi 
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kontrol kecepatan utama, sementara kontrol tambahan yang berasal dari pusat 

kendali mengalokasikan pembangkitan. 

Dalam sistem yang saling berhubungan (interkoneksi) dengan dua atau lebih 

area yang dikontrol secara independen, selain mengendalikan frekuensi, 

pembangkit di dalam setiap area tidak dapat dikontrol, sehingga dapat 

mempertahankan pertukaran daya terjadwal. Pengendalian pembangkit dan 

frekuensi sering disebut sebagai load-frequency control (LFC). 

 

   

 

2.2 Konsep Dasar Pengaturan Kecepatan 

Konsep dasar pengaturan kecepatan dapat diilustrasikan terbaik dengan 

mempertimbangkan suatu unit pembangkit terpisah (isolated) yang menyediakan 

daya ke suatu beban lokal seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1 Generator mensuplai beban terpisah 

 

 

Respon generator terhadap perubahan beban   

Bila terjadi perubahan beban, hal itu merupakan perubahan instan dari 

keluaran torsi listrik Te dari generator. Hal ini berbeda dengan torsi mekanik Tm dan 

torsi listrik Te dimana menghasilkan variasi kecepatan yang ditentukan oleh 

persamaan gerak.  Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.2, fungsi transfer 

berikut mewakili hubungan antara kecepatan rotor sebagai fungsi torsi listrik dan 

mekanik.  
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Gambar 2.2 Transfer function relating speed and torques 

 

 Untuk studi frekuensi beban, dapat digambarkan dengan persamaan daya 

mekanik dan daya listrik berbanding torsi. Persamaan antara daya P dan torsi T 

dapat ditulis sebagai berikut. 

.................................................................................................. (2.1) 

 

Dengan mempertimbangkan penyimpangan kecil (dilambangkan dengan ∆) 

dari nilai awal (dilambangkan dengan 0), didapatkan persamaan 

........................................................................................... (2.2) 

 Dari persamaan (2.1), 

 

Hubungan antara nilai perturbed, dengan istilah orde tinggi diabaikan, diberikan 

oleh 

................................................................................. (2.3) 

Oleh karena itu, 

................................................. (2.4) 

Karena, dalam kondisi tetap, torsi listrik dan mekanik sama, 𝑇𝑚0 = 𝑇𝑒0. dengan 

kecepatan yang di lambangkan dengan pu, ω0= 1, oleh karena itu,  

................................................................................ (2.5) 

Dalam Gambar 2.3 dapat dinyatakan pernyataan ΔPm dan ΔPe tersebut, yaitu sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.3 Transfer function relating speed and power 

 

Dalam kisaran variasi kecepatan yang kita inginkan, kekuatan mekanik turbin 

pada dasarnya adalah fungsi dari posisi katup atau gerbang dan frekuensi yang 

independen. 

 

Respon beban terhadap penyimpangan frekuensi 

Pada umumnya beban sistem listrik adalah gabungan berbagai perangkat 

listrik. Untuk beban resistif, seperti beban pencahayaan dan pemanasan, daya listrik 

tidak tergantung pada frekuensi. Dalam hal beban motor, seperti kipas dan pompa, 

tenaga listrik berubah dengan frekuensi akibat perubahan kecepatan motor. 

Karakteristik keseluruhan dari beban komposit dapat dinyatakan sebagai 

...................................................................................... (2.6) 

di mana: 

 
 

Konstanta redaman dinyatakan sebagai perubahan persen dalam beban untuk 

satu persen perubahan frekuensi. Nilai  D adalah 1 sampai 2 persen. Nilai D = 2 

berarti bahwa 1% perubahan frekuensi akan menyebabkan beban 2% pada beban. 

Sistem diagram blok termasuk efek dari peredaman beban (load damping) 

seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.4. 

 

 

Gambar 2.4 System block diagram including the effect of the load damping 
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Gambar 2.5  

System block diagram without including the effect of the load damping 

 

 

Dengan tidak adanya kecepatan pengatur, respon sistem terhadap perubahan 

beban ditentukan oleh konstanta inersia dan konstanta redaman. Penyimpangan 

kecepatan tetap stabil, perubahan beban dikompensasikan dengan variasi beban 

karena sensitivitas frekuensi. Hal ini diilustrasikan pada contoh berikut 

 

Isochronous Governor  

Isochronous berarti kecepatan konstan. Isochronous Governor mengatur 

katup turbin / gerbang untuk mengembalikan frekuensi ke nilai nominal. Gambar 

2.6 menunjukkan skematik dari sebuah sistem pengatur yang cepat. Kecepatan 

motor terukur ωr dibandingkan dengan kecepatan referensi ω0. Sinyal kesalahan 

(sama dengan kecepatan deviasi) diperkuat dan diintegrasikan untuk menghasilkan 

sinyal kontrol ∆Y yang menggerakkan katup suplai steam utama pada kasus turbin 

uap, atau gerbang dalam kasus turbin hidrolik. Karena tindakan reset dari 

pengendali integral ini, ∆Y akan mencapai keadaan stabil hanya jika terjadi 

kesalahan kecepatan ∆ωr adalah nol. 

 

 

 

Gambar 2.6 Schematic of an isochronous governor 
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Gambar 2.7 menunjukkan respon waktu dari unit generator, dengan 

isochronous Governor, dimana subjek meningkat pada beban. Kenaikan Pe 

menyebabkan frekuensi membusuk pada tingkat yang ditentukan oleh inersia rotor. 

Saat kecepatan turun, tenaga mekanik turbin mulai meningkat. Hal ini 

menyebabkan penurunan laju penurunan kecepatan, dan kemudian peningkatan 

kecepatan saat daya turbin melebihi daya beban. Kecepatan akhirnya akan kembali 

ke nilai rujukannya dan daya turbin meningkat sebesar jumlah yang sama dengan 

beban. 

Pengaturan isochronous bekerja memuaskan ketika generator memasok 

muatan terisolasi atau bila hanya satu generator dalam sistem multigenerator yang 

dibutuhkan untuk merespon perubahan beban. Untuk pembagian beban tenaga 

antara generator yang terhubung ke sistem, regulasi kecepatan atau kekurangan 

temporer harus disediakan seperti yang dibahas selanjutnya. 

 

 

 

Gambar 2.7 Response of generating unit with isochronous governor 

 

Governor with speed-droop characteristic 

Pengaturan isochronous tidak dapat digunakan bila ada dua tau lebih unit 

terhubung ke sistem yang sama karena masing-masing generator harus memiliki 

pengaturan kecepatan yang sama persis. Jika tidak, mereka akan saling melawan, 

masing-masing mencoba mengendalikan frekuensi sistem ke settingnya sendiri. 
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Untuk pembagian beban stabil antara dua atau lebih unit yang beroperasi secara 

paralel, gubernur memberikan karakteristik sehingga kecepatan turun saat beban 

meningkat. 

Karakteristik droop atau peraturan kecepatan dapat diperoleh dengan 

menambahkan loop umpan satet yang stabil di sekitar integrator seperti ditunjukkan 

dalam Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8 Governor with steady-state feedback 

 

Fungsi transfer pengatur pada Gambar 2.8 mengurangi bentuk yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.9. Tipe pengatur ini ditandai sebagai pengendali 

proporsional dengan gain 1 / R. 

 

Gambar 2.9 Block diagram of a speed governor with droop 

 

 

Persen regulasi kecepatan atau droop: 

Nilai R menentukan kecepatan tetap berbanding dengan karakteristik beban 

dari unit pembangkit seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.10. Rasio 
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penyimpangan kecepatan (∆ω) atau penyimpangan frekuensi (∆f) untuk mengubah 

posisi katup / gerbang (∆Y) atau keluaran daya (∆P) sama dengan R. parameter R 

disebut sebagai regulasi kecepatan atau droop. Itu dapat dinyatakan dalam persen 

sebagai 

 

 

di mana: 

 

Misalnya, 5% droop atau peraturan berarti bahwa penyimpangan frekuensi 

5% menyebabkan perubahan posisi nilai atau output daya 100%. 

 

 

 

Gambar 2.10 Ideal steady-state characteristics of a governor with speed droop 

 

 

Berbagi beban dengan unit paralel: 

Jika dua atau lebih generator dengan pengatur karakteristik droop terhubung 

ke sistem tenaga, maka akan ada frekuensi di mana generator-generator akan 

berbagi perubahan beban. Pertimbangkan dua unit dengan karakteristik droop 
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seperti dalam Gambar 2.11. Awalnya pada frekuensi nominal f0, dengan output P1 

dan P2. Ketika kenaikan beban naik menyebabkan unit melambat, pengatur 

meningkatkan output sampai mencapai tingkat yang baru pada karakteristik droop. 

 

karena itu, 

 

 

Jika persentase regulasi dari semua unit-unit mendekati kesamaan/ kesetaraan, 

maka perubahan output dari masing-masing unit akan mendekati secara 

proporsional pada rating-nya. 

 

 
Gambar 2.11  

Load sharing by parallel units with drooping governor characteristics 

 

 

Respon Waktu (time response) 

Dalam Gambar 2.12 menunjukkan time response dari suatu unit 

pembangkitan, dengan speed-droop governor, ketika adanya kenaikan beban. 

Karena karakteristik droop sedemikan rupa, maka kenaikan daya output dapat 

dinyatakan sebagai kecepatan steady state atau penyimpangan frekuensi (Δωss).  



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │Kontrol Daya Aktif dan Frekuensi                                                                     II-

 

   

10 

 
Gambar 2.12  

Response of a generating unit with a governor having speed-droop characteristic 

 

 

 

2.3 Kontrol Daya Output Unit Pembangkitan 

Hubungan antara kecepatan dan beban dapat disesuaikan dengan mengubah 

input yang ditunjukkan sebagai "setpoint referensi beban" dalam Gambar 2.13. 

Dalam prakteknya, penyesuaian setpoint referensi beban dilakukan dengan 

mengoperasikan "motor pengubah kecepatan". Efek dari penyesuaian ini 

diperlihatkan dalam Gambar 2.14, yang menunjukkan karakteristik keluarga paralel 

untuk pengaturan motor pengubah kecepatan yang berbeda. Karakteristik yang 

ditunjukkan adalah untuk pengatur (governor) yang terkait dengan sistem 60 Hz. 

Tiga karakteristik ditunjukkan mewakili tiga pengaturan referensi beban. Pada 60 

Hz, karakteristik C menghasilkan output 100%. Dengan demikian, output daya dari 

unit pembangkit pada kecepatan tertentu dapat disesuaikan dengan yang diinginkan 

dengan menyesuaikan pengaturan referensi beban melalui aktuasi motor pengubah 

kecepatan. Untuk setiap pengaturan, karakteristik kecepatan-beban memiliki 

penurunan (droop) 5%; Artinya, perubahan kecepatan 5% (3 Hz) menyebabkan 

perubahan 100% pada output daya. 

Bila dua atau lebih generator beroperasi secara paralel, karakteristik 

karakteristik kecepatan-droop (sesuai dengan pengaturan referensi beban) dari 

masing-masing unit pembangkit hanya menetapkan proporsi beban yang diambil 
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oleh unit ketika terjadi perubahan tiba-tiba dalam beban sistem. Output dari setiap 

unit frekuensi sistem tertentu hanya dapat divariasikan dengan mengubah referensi 

bebannya, yang pada dasarnya menggerakkan karakteristik kecepatan-droop ke atas 

dan ke bawah. 

 
 

Gambar 2.13 

Governor with load reference control for adjusting speed-load relationship 

 

 

 

Gambar 2.14 Effect of speed-changer setting on governor characteristics 
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Ketika unit pembangkit terisi oleh beban yang terisolasi, pengubah kecepatan 

mengubah kecepatan unit. Namun, bila unit disinkronkan ke sistem daya, 

penyesuaian pengisi daya kecepatan akan mengubah output daya unit; hanya 

memiliki sedikit efek pada frekuensi sistem, bergantung pada ukuran unit yang 

relatif terhadap jumlah keseluruhan sistem pembangkit. 

 

Karakteristik sebenarnya kecepatan droop  

Karakteristik pengatur kecepatan droop yang telah kita pertimbangkan sejauh 

ini (seperti diperlihatkan dalam Gambar 2.10 dan 2.14) mewakili hubungan ideal. 

Dalam prakteknya, karakteristik dimulai dari hubungan linear seperti yang 

ditunjukkan dalam Gambar 2.15.  

Seperti yang dibahas, sistem turbin memiliki sejumlah katup kontrol, masing-

masing memiliki luas aliran nonlinier berbanding karakteristik posisi. Oleh karena 

itu, mereka memiliki karakteristik kecepatan droop dari sifat umum kurva 2 dalam 

Gambar 2.15. Masing-masing kurva 2 mewakili pengaruh satu katup kontrol. 

Turbin-turbin hidrolik, yang memiliki gerbang tunggal, memiliki karakteristik yang 

mirip dengan kurva 3. 

Kecepatan sebenarnya dari karakteristik droop dapat menunjukkan regulasi 

inkremental mulai dari 2% sampai 12%, tergantung pada unit output. Sistem 

pengatur elektro hidraulik modern meminimalkan variasi regulasi inkremental ini 

dengan menggunakan sirkuit linear atau umpan balik tekanan tahap pertama. 
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Gambar 2.15 Actual and ideal governor speed-droop characteristics 

 

 

2.4 Karakteristik Pengaturan Gabungan Sistem Tenaga 

Dalam analisis kontrol frekuensi beban atau load-frequency controls (LFC), 

perlu perhatian pada kinerja kolektif semua generator di sistem. Oleh karena itu, 

kinerja osilasi antar mesin (intermachine) dan kinerja sistem transmisi tidak 

dipertimbangkan. Dianggap bahwa respons terkait dari semua generator terhadap 

perubahan beban sistem dan dilambangkan dengan generator setara, yang memiliki 

konstanta inersia Meq sama dengan jumlah konstanta inersia dari semua unit 

pembangkit dan didorong oleh keluaran mekanik gabungan masing-masing turbin 

seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 2.16.  

Demikian pula, pengaruh beban sistem disamakan menjadi konstanta 

redaman tunggal D. Kecepatan generator setara mewakili frekuensi sistem, dan 

dalam per unit keduanya sama. Oleh karena itu, digunakan kecepatan dan frekuensi 

rotor secara bergantian dalam pembahasan kontrol frekuensi beban. 
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Gambar 2.16 System equivalent for LFC analysis 

 

 

 

Kekuatan komposit / karakteristik frekuensi dari semua droops generator 

kecepatan generator. Hal ini juga tergantung pada karakteristik frekuensi dari 

semua beban pada sistem. Untuk sebuah sistem dengan n generator dan konstanta 

redaman beban komposit D, penyimpangan frekuensi tetap mengikuti perubahan 

beban ∆𝑃𝐿 diberikan oleh 

 

............................................................... (2.7) 

 

di mana: 

 

......................................................................... (2.8) 

 

 

Dengan demikian, karakteristik respon frekuensi gabungan dari sistem adalah 

 

.............................................................................. (2.9) 

 

 

Karakteristik respon karakteristik komposit β biasanya dinyatakan dalam 

MW / Hz. Hal ini juga kadang-kadang disebut sebagai kekakuan sistem. 

Karakteristik pengendali komposit sistem sama dengan 1/β. 

Pengaruh kecepatan pengatur droop dan frekuensi beban pada perubahan 

frekuensi jaringan (net) diilustrasikan dalam Gambar 2.17, yang 

mempertimbangkan efek komposit dari semua unit pembangkit dan beban pada 
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sistem. Peningkatan beban sistem oleh ∆𝑃𝐿 (pada frekuensi nominal) menghasilkan 

peningkatan pembangkit total ∆Pg karena tindakan pengatur dan pengurangan 

beban total sistem ∆𝑃𝐷 karena karakteristik sensitif frekuensi. 

 

 
 

Gambar 2.17 Composite governor and load characteristic 

 

 

 

2.5 Respon Rating Sistem Pengatur Turbin 

Sejauh ini, telah dianalisis kinerja steady-state dari sistem pengaturan 

kecepatan. Selanjutnya kita akan menguji tingkat respon relatif turbin uap dan 

hidrolik serta sistem pengaturannya.  

Turbin uap bisa berupa jenis pemanasan ulang (reheat) atau non-pemanasan 

ulang (non-heat). Gambar 2.18 menunjukkan diagram blok unit pembangkit dengan 

turbin reheat. Diagram blok mencakup representasi pengatur kecepatan (speed 

governor), turbin, massa putar (mass rotating) dan beban, sesuai untuk analisis 

frekuensi beban. Representasi turbin didasarkan dan pada fungsi alih (transfer 

function) yang disederhanakan, dan dengan mengasumsikan bahwa tekanan boiler 

adalah konstan. 
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Gambar 2.18 Block diagram of a generating unit with a reheat steam turbine 

 

Diagram blok dalam Gambar 2.18 juga berlaku untuk unit dengan turbin 

tanpa pemanasan ulang. Namun, dalam kasus TRH = 0, dan fungsi transfer turbin 

menyederhanakan yang ditunjukkan dalam Gambar 2.19. 

 

Gambar 2.19 Non-reheat turbine transfer fuction 

 

Pengatur dari unit hidrolik memerlukan kompensasi transient-droop untuk 

kinerja kontrol kecepatan yang stabil. Karena perubahan posisi gerbang di kaki 

penstock menghasilkan perubahan daya turbin pendek jangka pendek yang 

berlawanan dengan yang dicari, pengatur turbin hidro dirancang untuk memiliki 

transient-droop yang relatif besar, dengan waktu reset yang lama. Hal ini 

memastikan regulasi frekuensi yang stabil dalam kondisi operasi yang terisolasi 

(islanding). Akibatnya, respon unit hidrolik untuk mempercepat perubahan atau 

perubahan setting charger cepat relatif lambat. 

Diagram blok unit pembangkit dengan turbin hidrolik ditunjukkan dalam 

Gambar 2.20. Pengatur sebuah pembangkit listrik termasuk gumpalan transien. 

Fungsi transfer untuk tubrin dan pengautr kecepatan yang digunakan seperti yang 
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diperlihatkan dalam diagram blok. Untuk penyimpangan frekuensi cepat, governor 

menunjukkan peraturan tinggi (atau gain rendah); Untuk perubahan lambat dan 

dalam steady state ia memiliki regulasi yang lebih rendah (atau gain tinggi). 

 

 

 

Gambar 2.20 Block diagram of hydraulic unit 

 

Sifat respon unit pembangkit dengan pemanasan ulang dan turbin uap yang 

tidak panas ulang, dan turbin hidrolik bila mengalami perubahan langkah pada 

beban (∆𝑃𝐿), diilustrasikan dalam Gambar 2.21. Tanggapan ini telah dihitung 

dengan menggunakan model linier dan parameters yang ditunjukkan dalam Gambar 

2.18 dan 2.19. Tekanan boiler konstan telah diasumsikan untuk turbin uap. 

Tergantung pada jenis boiler dan kontrolnya, dan pada ukuran perubahan beban, 

respon turbin uap mungkin secara signifikan berasal dari yang ditunjukkan. Di sisi 

lain, unit hidrolik rendah mungkin memiliki respon yang jauh lebih cepat daripada 

yang dipertimbangkan di sini. 

Hasil yang dipaparkan di sini menunjukkan bahwa, walaupun penyimpangan 

kecepatan tetap sama untuk ketiga unit yang dipertimbangkan, ada perbedaan 

signifikan dalam tanggapan sementara. Karakteristik respon unit, pada 

kenyataannya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor. Ini termasuk, selain 

jenis pabrik, kontrol pabrik dan cara operasi (misalnya, boiler, turbin), dan titik 

operasi (misalnya, mendekati titik katup, batas beban). 
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Gambar 2.21 

Responses of steam and hydraulic generating units to a small step increase in load 

demand; values shown are in per unit of the step change 
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2.6 Konsep Dasar Automatic Generation Control 

Melalui aksi kontrol kecepatan utama, maka perubahan beban sistem akan 

menghasilkan penyimpangan frekuensi steady-state, tergantung pada karakteristik 

pengatur droop dan sensitivitas frekuensi beban. Semua unit pembangkit pada 

pengaturan kecepatan akan memberikan kontribusi terhadap keseluruhan 

perubahan dalam pembangkitan, terlepas dari lokasi perubahan beban. Restorasi 

frekuensi sistem terhadap nilai nominal memerlukan aksi kontrol tambahan yang 

menyesuaikan setpoint referensi beban (melalui motor pengubah kecepatan). Oleh 

karena itu, sarana dasar untuk mengendalikan daya penggerak utama agar sesuai 

dengan variasi dalam beban sistem yang diinginkan adalah melalui kontrol setpoint 

referensi beban unit pembangkit yang dipilih. Karena beban sistem terus berubah, 

perlu untuk mengubah output generator secara otomatis. 

Tujuan utama dari pengendalian pembangkitan otomatis atau automatic 

generation control (AGC) adalah mengatur frekuensi dengan nilai nominal yang 

ditentukan dan untuk mempertahankan daya hasil pertukaran (interchange) antara 

area kontrol pada nilai yang terjadwal dengan menyesuaikan output dari generator 

yang dipilih. Fungsi ini biasa disebut sebagai load-frequency control (LFC). Tujuan 

berikutnya adalah mendistribusikan perubahan pembangkitan yang dibutuhkan 

antar unit untuk meminimalkan biaya operasional. 

 

AGC dalam sistem tenaga terisolasi 

Dalam sistem tenaga listrik terpisah (isolated), pemeliharaan daya 

interchange tidak menjadi masalah. Oleh karena itu, fungsi AGC adalah 

mengembalikan frekuensi ke nilai nominal yang ditentukan. Hal ini dilakukan 

dengan menambahkan sebuah reset atau kontrol integral yang bekerja pada 

pengaturan referensi unit pengatur beban pada AGC, seperti yang ditunjukkan 

dalam Gambar 2.22. Aksi kontrol integral memastikan kesalahan frekuensi nol 

dalam keadaan mantap (steady state). 
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Gambar 2.22 Addition of integral control on generating units selected for AGC 

 

Aksi pengendalian pembangkitan tambahan jauh lebih lambat daripada aksi 

kontrol kecepatan utama. Dengan demikian, akan berpengaruh setelah kontrol 

kecepatan utama (yang bekerja pada semua unit pada peraturan) telah menstabilkan 

frekuensi sistem. Dengan demikian, AGC menyesuaikan pengaturan setting 

referensi beban dari unit yang dipilih, dan oleh karena daya keluarannya, yaitu 

untuk mengesampingkan efek karakteristik peraturan frekuensi komposit dari 

sistem tenaga. Dengan hal tersebut, maka ini akan mengembalikan pembangkit dari 

semua unti pembangkit lain yang bukan pada AGC ke nilai terjadwal. 

 

 

AGC dalam sistem tenaga terinterkoneksi 

Untuk membentuk dasar kontrol tambahan terhadap interkoneksi sistem 

tenaga listrik, maka yang pertama dilihat adalah kinerja dengan kontrol kecepatan 

utama saja.  

Perhatikan sistem terinterkoneksi seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 

2.23(a), di mana sistem terdiri dari dua area yang dihubungkan oleh saluran tie line 

dengan reaktansi Xtie. Untuk kebutuhan studi frekuensi beban, maka masing-masing 

dapat ditunjukkan melalui unit pembangkit setara / ekivalen yang menunjukkan 
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keseluruhan kinerjanya. Model komposit semacam ini dapat diterima, karena kita 

tidak memperhatikan osilasi intermachine di dalam setiap area. 

Dalam Gambar 2.23(b) menunjukkan ekuivalen listrik dari sistem, dengan 

masing-masing area diwakili oleh sumber tegangan tersambung dengan reaktansi 

setara seperti yang terlihat dari bus tie. Aliran daya pada saluran tie line dari area 1 

ke daerah 2 adalah: 

 

 

 

Linearitas tentang titik awal operasi yang direpresentasikan melalui δ1 = δ10 dan δ2 

= δ20, sehingga diperoleh 

 

 

 

di mana Δδ12 = Δδ1 - Δδ2, dan T adalah koefisien torsi sinkronisasi yang diberikan 

oleh 

 

 ............................................................................ (2.10) 
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Gambar 2.23 Two-area system with only primary speed control 
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Representasi diagram blok dari sistem ditunjukkan dalam Gambar 2.23(c) 

dengan masing-masing daerah yang ditunjukkan oleh inersia ekivalen M, redaman 

redaman konstan D, turbin, dan sistem pengatur dengan droop kecepatan efektif  R. 

Saluran ditunjukkan oleh sinkronisasi Koefisien torsi T. Positif ∆𝑃12 mewakili 

peningkatan transfer daya dari area 1 ke daerah 2. Hal ini berlaku untuk 

meningkatkan luas beban 1 dan menurunkan beban area 2, oleh karena itu, umpan 

balik ∆𝑃12 memiliki tanda negatif untuk area 1 dan tanda positif untuk area 2. 

Penyimpangan frekuensi steady state (f-f0) sama untuk dua area. Untuk 

perubahan beban total ∆𝑃𝐿, 

........................................... (2.11) 

 

Dari nilai tetap kenaikan beban area 1 oleh ∆𝑃𝐿1. Untuk area 1, didapatkan 

..................................................................... (2.12) 

dan untuk area 2, 

................................................................................ (2.13) 

Pengubahan daya mekanik tergantung pada regulasi. Karena itu, 

........................................................................................... (2.14) 

........................................................................................... (2.15) 

 

Substitusi persamaan (2.14) ke dalam persamaan (2.12) dan persamaan (2.15) ke 

dalam persamaan (2.13), sehingga: 

................................................................... (2.16) 

dan 

................................................................................ (2.17) 
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Pemecahan persamaan (2.16) dan (2.17), diperoleh 

 

............................................... (2.18) 

dan 

.............................................. (2.19) 

 

Di mana β1 dan β2 adalah gabungan dari masing-masing karakterisitik respon 

frekuensi dari daerah 1 dan 2. Maka dapat dilihat dalam Gambar 2.24 

 

 

Gambar 2.24 Effect of change in area 1 load 

 

Sama untuk beban area 2 oleh ∆𝑃𝐿2, didapatkan 

......................................................................................... (2.20) 

dan 

...................................................................... (2.21) 
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Kontrol frekuensi bias pada saluran tie line 

Tujuan dasar kontrol pelengkap adalah mengembalikan keseimbangan antara 

setiap area pembangkit beban. Ini terpenuhi saat tindakan kontrol dipertahankan. 

• Frekuensi pada nilai terjadwal 

• Daya net interchange dengan area sekitar pada nilai terjadwal. 

Kontrol tambahan di area tertentu seharusnya idealnya hanya untuk 

perubahan di area tersebut. Dengan kata lain, jika terjadi perubahan beban di area 

1, seharusnya ada tindakan kontrol tambahan hanya di area 1 dan bukan area 2. 

Pemeriksaan persamaan (2.18) sampai dengan (2.21) menunjukkan bahwa 

tanda kontrol yang terdiri dari deviasi arus yang ditambahkan ke penyimpangan 

frekuensi yang dibobot oleh faktor bias dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 

Sinyal kontrol ini dikenal sebagai area control error (ACE). 

Dari persamaan (2.16) dan (2.17), tampak jelas bahwa faktor bias untuk suatu 

daerah adalah karakteristik respon frekuensi β. Dengan demikian, kesalahan kontrol 

area untuk area 2 adalah 

 

............................................................................... (2.22) 

di mana: 

.................................................................................... (2.23) 

Dengan cara yang sama, untuk area 1, 

.................................................................................. (2.24) 

di mana: 

..................................................................................... (2.25) 

 

Representasi ACE dikehendaki berubah di area pembangkitan, dan unit 

tersebut adalah MW. Secara normal unit yang digunakan untuk menyatakan faktor 

frekuensi bias β adalah MW/0,1 Hz (atau dapat dikonversi ke MW/Hz).  
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Diagram blok yang ditunjukkan dalam Gambar 2.25 mengilustrasikan 

bagaimana kontrasepsi tambahan diterapkan. Itu diterapkan pada unit yang dipilih 

di setiap area dan tindakan pada setpoint referensi beban. 

Karakteristik respon frekuensi area (1 / R + D) yang diperlukan untuk 

menetapkan faktor bias dapat diperkirakan dengan memeriksa catatan grafik setelah 

distubasi signifikan seperti kehilangan unit secara tiba-tiba. 

 

Dasar untuk pemilihan faktor bias 

Sebenarnya, dari pertimbangan kinerja kestabilan tetap, pilihan faktor bias 

tidak penting. Setiap kombinasi kesalahan kontrol area yang mengandung 

komponen penyimpangan daya dan deviasi frekuensi akan menghasilkan restorasi 

arus dan frekuensi sejak tindakan kontrol integral memastikan bahwa ACE 

dikurangi menjadi nol. Untuk mengilustrasikan hal ini, pertimbangkan kesalahan 

sinyal kontrol area berikut yang berlaku untuk dua sistem area: 

 

...................................................................... (2.26) 

...................................................................... (2.27) 

 

Persamaan di atas menghasilkan ∆𝑃12 = 0 dan ∆f = 0 untuk semua nilai nol 

dari A1, A2, B1 dan B2. 

Namun, komposisi sinyal kesalahan kontrol area lebih penting dari 

pertimbangan kinerja dinamis. Hal ini dapat diilustrasikan dengan 

mempertimbangkan respon transien sistem AGC terhadap kenaikan muatan area 1 

secara tiba-tiba. Peningkatan beban yang tiba-tiba akan menghasilkan penurunan 

frekuensi sistem, diikuti oleh respon pengatur (kontrol kecepatan utama unit di 

kedua wilayah) yang membatasi frekuensi maksimum dan selanjutnya (biasanya 

pada urutan 10 detik) membawa penyimpangan frekuensi kembali ke sebuah nilai 

∆fR ditentukan oleh karakteristik dari kedua sistem tersebut: 

 

........................................................................................... (2.28) 
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Gambar 2.25 Block diagram of two-area system with supplementary control 
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(a) dengan B1 sama dengan β1. Dan B2 sama dengan β2, didapatkan 

 

 

dan 

 

Hanya control tambahan pada area 1 yang akan merespon ∆PL1 dan perubahan 

generator akan membawa ACE1 ke nilai nol. Perubahan beban di area 1 dengan 

demikian tidak dapat diamati pada kontrol tambahan di area 2. 

(b) jika dilain kondisi, B1 dan B2 di tetapkan untuk melipatgandakan karakteristik 

respon frekuensi area masing-masing, 

 

 

Dengan cara yang sama, 

 

 

 

(c) Jika kita menetapkan faktor bias secara signifikan menurunkan area βs masing-

masing, situasi yang berlawanan dengan hal di atas akan ada. Dalam kasus ini, 

kontrol di area 2 akan cenderung mundur dari pembangkit yang diambil oleh 
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generatornya sebagai hasil dari kontrol kecepatan primer atau tindakan pengatur. 

Hal ini akan mengakibatkan penurunan kontrol frekuensi sistem. 

Sebagai tambahan terhadap pertimbangan di atas, nilai faktor bias yang 

sangat tinggi tidak diinginkan dari sudut pandang kontrol stabil. Pada nilai yang 

secara signifikan lebih tinggi dari pada area β, tindakan kontrol mungkin menjadi 

tidak beraturan. 

Ketepatan pengaturan faktor bias frekuensi B hampir sama dengan area β dari 

pertimbangan dinamis. Sedangkan untuk menggunakan pengaturan bias yang jauh 

lebih rendah (B sama dengan hampir 0,5β) masih belum dapat diterima.  

 

Sistem dengan lebih dari dua area 

Bila suatu daerah saling terkait dengan lebih dari satu area tambahan, transfer 

antar timbal yang ada antara keduanya tidak harus mengalir langsung melalui jalur 

yang menghubungkan area masing-masing. Aliran sebenarnya bisa terbelah di atas 

jalur paralel melalui area lain, bergantung pada impedansi relatif dari jalur paralel. 

Hal ini diilustrasikan dalam Gambar 2.26 yang mempertimbangkan tiga sistem 

wilayah. 

 

Kinerja dari AGC pada kondisi dibawah normal dan tidak normal 

Dalam kondisi normal, dengan masing-masing area mampu melaksanakan 

kewajiban pengendaliannya, tindakan korektif steady state AGC terbatas pada area 

di mana defisit atau kelebihan pembangkit terjadi. 

Dalam kondisi tidak normal, satu atau beberapa daerah mungkin tidak dapat 

memperbaiki ketidakcocokan beban pembangkit karena pembangkit cadangan 

yang tidak mencukupi di AGC. Masing-masing daerah berpartisipasi dalam 

peraturan frekuensi sebanding dengan kapasitas pengaturan yang tersedia 

dibandingkan dengan sistem keseluruhan. 
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Gambar 2.26 Three area connected by tie lines 

 

 

Alokasi ekonomi pembangkit 

Untuk mengendalikan kekuatan dan jalur frekuensi, dimungkinkan untuk 

menggunakan sinyal untuk menghasilkan pabrik yang dapat mengendalikan 

pembangkit. Hal ini memungkinkan dengan menggunakan sinyal untuk 

mengendalikan pembangkit untuk memenuhi kriteria ekonomi. Dengan demikian, 

persyaratan untuk EDC dapat ditangani sebagai bagian dari fungsi AGC. 

Alokasi pembangkitan output individu dilakukan dengan menggunakan poin 

dasar dan faktor partisipasi (PFs). Titik pangkal mewakili keluaran paling ekonomis 

untuk masing-masing unit pembangkit, dan faktor partisipasi adalah tingkat 

perubahan keluaran unit sehubungan dengan perubahan total pembangkit. Output 

yang diinginkan untuk setiap generator dihitung sebagai berikut: 

 

................................................................. (2.29) 

di mana: 

 
Jumlah faktor partisipasi semua unit sama dengan persatuan. 

 
 

 

2.7 Implementasi AGC 

Dalam skema AGC modern, kontrol ditentukan secara tepat untuk setiap area 

kontrol di lokasi sentral yang disebut pusat pengiriman. Informasi yang berkaitan 

dengan linearitas, frekuensi sistem, dan beban unit MW tele metering ke lokasi 

Area 3 
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pusat di mana tindakan kontrol ditentukan oleh komputer digital. Praktek normal 

adalah mentransmisikan menaikkan atau menurunkan dari berbagai panjang pulse 

ke unit. Peralatan kontrol pada pabrik kemudian mengubah titik setel referensi unit 

naik atau turun sebanding dengan panjang pulse. 

Dalam Gambar 2.27 menggambarkan implementasi AGC untuk satu area 

kontrol. Artinya, pembangkit kontrol dalam sistem interkoneksi adalah "daerah 

yang terdesentralisasi dengan baik". 

 

Gambar 2.27 AGC control logic for each area 

 

Penyaringan AGE 

Sebagian besar perubahan ACE biasanya disebabkan oleh variasi acak cepat 

dalam beban dimana unit pembangkit tidak perlu merespon. Sebenarnya, tindakan 

kontrol dalam menanggapi komponen acak ini tidak mengurangi ACE namun 

hanya menyebabkan keausan motor dan motor turbin yang tidak perlu. Oleh karena 

itu, program AGC biasanya menggunakan skema penyaringan untuk menyaring 

variasi acak dan smoothed ACE (SACE) yang digunakan untuk mengendalikan 

pembangkit. 

Pendekatan konvensional adalah menggunakan filter dengan orde rendah 

yang mengurangi kebisingan dengan mengorbankan respon kecepatan. 

 

Batas Tingkat 

Dalam menetapkan sinyal AGC, harus diakui bahwa ada batasan pada tingkat 

di mana output senapan generatin dapat diubah. Hal ini terutama berlaku untuk unit 
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termal di mana tekanan mekanis dan termal adalah faktor pembatas. Tingkat 

pemuatan maksimum untuk unit termal sesuai dengan urutan MCR (maximum 

continuous rating) 2% per menit. Untuk unit hidro, tarifnya adalah satu urutan 

100% MCR per menit. 

 

Kriteria Kinerja Kontrol 

Pedoman yang diikuti oleh utilitas Amerika Utara untuk pengendalian 

frekuensi beban dikembangkan oleh Komite Operasi di North America Electric 

Reliability Council (NERC). Kriteria berikut menentukan standar kinerja kontrol 

minimum yang ditetapkan oleh NERC. 

Dalam kondisi normal berlaku kriteria sebagai berikut: 

1. Kriteria A1 - ACE harus kembali ke nol dalam waktu 10 menit sebelum 

mencapai nol. Maka dinyatakan gagal bila jumlah kriteria ini untuk setiap 

periode 10 menit berikutnya bahwa ACE gagal untuk kembali ke nol 

2. Kriteria A2 - Rata-rata ACE untuk enam dari 10 menit periode dalam satu jam 

harus berada dalam batas tertentu, yang disebut Ld, yang ditentukan dari tingkat 

perubahan berbagai karakteristik: 

 

Di mana ∆L adalah perubahan per jam terbesar dalam beban sistem jaringan 

dari area kontrol pada hari puncak musim panas atau musim dingin yang 

maksimum.  

Dalam kondisi gangguan (kehilangan atau kehilangan beban secara 

mendadak) kriteria berikut berlaku: 

1. Kriteria B1 - ACE harus kembali ke nol dalam waktu 10 menit setelah 

dimulainya gangguan debu. 

2. Kriteria B2 - ACE harus mulai kembali ke nol dalam 1 mitune setelah 

dimulainya gangguan. 

Gangguan dikatakan terjadi ketika nilai sampel ACE melebihi 3Ld. 

 

Koreksi deviasi waktu 

Ini adalah praktik sistem interkoneksi Amerika dan Kanada yang ditugaskan 

ke satu area pemeliharaan standar sistem waktu. Sebagai contoh, standar untuk 
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sistem timur dikelola oleh perusahaan American Electric Power (AEP) di Canton, 

Ohio. Melalui saluran komunikasi yang dirancang, informasi tentang status 

penyimpangan sistem waktu dikirimkan ke semua area kontrol, dan periode tertentu 

dirancang sebagai periode koreksi waktu. Selama periode tersebut, semua area 

diharapkan untuk sekaligus mengimbangi jadwal frekuensi mereka dengan jumlah 

yang terkait dengan akumulasi waktu sistem deviasi. 

 

Pengaturan frekuensi bias 

Praktik umum di Amerika Utara adalah untuk menetapkan bias frekuensi di 

setiap area kontrol setahun sekali berdasarkan karakteristik peraturan daerah (1/R 

+ D) sesuai dengan perkiraan beban puncak tahun yang akan datang. Pengaturan 

bias frekuensi rata-rata yang digunakan adalah sekitar 2% per 0,1 Hz berdasarkan 

perkiraan beban puncak dan cadangan pemintalan. Faktor bias tetap terjaga 

sepanjang tahun untuk semua tingkat beban. 
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Hasil dari persoalan di atas nampaknya adalah, sepanjang masa beban, faktor 

bias jauh lebih tinggi daripada karakteristik peraturan frekuensi aktual daerah 

tersebut. Hal ini diduga menyebabkan terjadinya tindakan kontrol yang tidak stabil 

sehingga menghasilkan osilasi siklus yang terbatas, akumulasi pergantian arus yang 

tidak disengaja dan deviasi waktu. 

 

 

Penyesuaian dan kinerja AGC 

Karakteristik pembangkit listrik sangat bervariasi dan sejumlah kendala fisik 

ada kaitannya dengan kemampuan manuvernya. Sistem sederhana yang 

menghasilkan kontrol halus dan sistem teredam dengan baik sangat disukai dalam 

hubungannya  dengan variasi ACE sehingga tidak mudah untuk mencocokkan 

pembangkit dan beban secara terus menerus. Realisasi fungsi kontrol dibatasi oleh 

jumlah energi yang tersimpan dalam unit pembangkit dan kecepatan dimana 

pembangkit dapat diubah. Oleh karena itu, adanya kontrol untuk mencocokkan rata-

rata pembangkit dan beban dari waktu ke waktu. 

Untuk mengendalikan strategi harus mencakup tujuan berikut: 

1. Untuk meminimalkan biaya bahan bakar 

2. Untuk menghindari operasi unit pembangkit yang terus berlanjut dalam rentang 

yang tidak dapat diukur 

3. Untuk meminimalkan keausan peralatan dengan menghindari manuver yang 

tidak perlu dari unit pembangkit. 

Partikel sistem AGC mencapai tujuan di atas dengan menjaga agar strategi 

pengendalian tetap sederhana, kokoh, dan dapat diandalkan. Stablititas sistem 

kontrol dan kemampuannya untuk merespon sinyal ACE dipengaruhi oleh 

kelambatan fase yang terkait dengan pengukuran dan transmisi sinyal kontrol.  

Adapun cara ideal untuk menentukan parameter sistem AGC adalah dengan 

cara simulasi. Parameter penting yang berpengaruh terhadap stabilitas sistem AGC 

adalah gain loop keseluruhan; Nilainya harus diselesaikan berdasarkan uji 

lapangan. 
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Operasi mode darurat 

Didasarkan pada deteksi perubahan frekuensi yang sangat besar atau ACE. 

Dalam beberapa kasus, AGC dapat ditangguhkan karena tersendatnya beban/ 

pembangkit sehingga AGC tidak dapat mengalahkan tujuan t tersebut. 

 

Efek speed-governor dead band 

Dead band yang terkait dengan pengatur kecepatan didefinisikan sebagai 

"besarnya perubahan posisi katup atau gerbang yang dikendalikan oleh pengatur". 

Dead band mati dinyatakan dalam persen kecepatan. 

Efek dari dead band pada karakter pengatur droop seperti diperlihatkan dalam 

Gambar 2.29 

 

 

 

Gambar 2.29 Effect of the dead band on the governor speed-droop characteristic 

 

Standar IEEE saat ini menentukan dead band  maksimum 0,06% (0,036 Hz) 

untuk pengatur turbin uap besar. Untuk pengatur turbin hidrolik, standar 

menentukan kecepatan maksimum dead band sebesar 0,02% dan band kontrol 

maksimum dead band 1,0%. Pengatur dead band elektrohidrolik modern 

sebenarnya jauh lebih kecil. 

Dalam beberapa kasus, tindakan khusus telah dilakukan untuk 

menghilangkan dead band secara praktis. Namun, ada banyak unit yang lebih tua 

yang beroperasi dengan pengatur dead band yang signifikan. 
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Efek dead band pada respon pengatur kecepatan bergantung pada besarnya 

penyimpangan frekuensi. Jika penyimpangannya kecil, mungkin tetap berada di 

dalam dead band; Akibatnya, kontrol kecepatan akan menjadi tidak aktif. Dalam 

situasi tertentu, bagaimanapun, lebar seluruh dead band tidak harus diatasi. Posisi 

masing-masing pengatur akan didistribusikan secara acak di dalam dead band; Oleh 

karena itu, untuk perubahan kecil pada sinyal input, respon dari unit pembangkit 

individual akan cenderung acak. Pengatur kecepatan dead band menghasilkan 

fluktuasi frekuensi acak. Dalam sistem tenaga yang besar, fluktuasi acak ini 

memiliki magnitudo sebesar 0,01 Hz. 

Hasil investigasi pengatur dead band mengenai kinerja sistem AGC 

merupakan satu efek dari dead band adalah untuk mengurangi karakteristik respon 

frekuensi area β. Hal ini memerlukan pengurangan pengaturan bias frekuensi untuk 

memastikan kinerja AGC yang memuaskan. Hasil analisis mendalam tentang 

kinerja dinamis sistem AGC dan hipotesis bahwa pengatur dead band dapat 

menyebabkan sistem AGC membatasi siklus dengan periode mulai dari 30 detik 

hingga 90 detik. 

 

Lanjutan tentang AGC 

Sistem AGC yang canggih telah berevolusi dari sistem analog awal hingga 

sistem digital sekarang. Hasilnya adalah sistem yang sederhana namun kokoh dan 

terdesentralisasi yang mengendalikan kekuatan sistem yang kompleks, sangat non-

linier, dan terus menerus. Ada sejumlah besar literatur tentang masalah ini, 

beberapa di antaranya telah mencoba menggunakan teori kontrol modern dalam 

upaya mencapai kinerja optimal. Namun, teknik ini belum diterapkan pada sistem 

AGC praktis. 

 

 

2.8 Pergantian Beban pada Frekuensi Kurang 

Gangguan sistem yang parah dapat menyebabkan pemadaman permukaan 

dan isolasi daerah, menyebabkan pembentukan pulau listrik. Jika daerah yang 

seperti pulau tersebut dilalui, maka akan mengalami penurunan frekuensi. Jika 

pembangkit yang tidak mencukupi dengan kemampuan untuk meningkatkan ouput 
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dengan cepat tersedia, penurunan frekuensi akan sangat ditentukan oleh 

karakteristik frekuensi beban yang sensitif. Dalam banyak situasi, penurunan 

frekuensi dapat mencapai tingkat yang dapat menyebabkan tersendatnya unit turbin 

uap yang menghasilkan frekuensi pelindung yang rendah, sehingga memperparah 

situasi lebih lanjut.  

Untuk mencegah operasi yang lebih lama dari daerah yang sepi pada 

frekuensi rendah, frekuensi normal, skema penumpahan beban digunakan untuk 

mengurangi beban yang terhubung ke tingkat yang dapat dipasok dengan aman oleh 

pembangkit yang tersedia. 

 

Bahaya dari pengoperasian frekuensi rendah 

Terdapat dua permasalahan dalam pengoperasian sistem tenaga pada 

frekuensi rendah, keduanya terkait dengan unit pembangkit panas. Masalah pertama 

berkaitan dengan tekanan getaran pada bilah turbin dibawah tekanan rendah yang 

berkepanjangan. Karena efek tegangan getaran bersifat kumulatif dengan waktu, 

restorasi frekuensi normal sesegera mungkin sangat penting dilakukan. Masalah 

kedua berkaitan dengan kinerja pembantu pabrik yang digerakkan oleh motor 

induksi. Pada frekuensi di bawah 57 Hz, kemampuan pabrik bisa sangat berkurang 

karena berkurangnya produksi boiler feed atau kipas yang memasok udara bahan 

bakar. Jika penurunan frekuensi berlebihan, unit pembangkit mungkin tersendat 

dari sistem tenaga. 

Selain menghindari konsekuensi di atas, perlu dilakukan pemulihan frekuensi 

normal secepat mungkin sehingga daerah yang terkena dapat dihubungkan kembali 

ke sistem tenaga utama. 

 

Keterbatasan sistem penggerak utama 

Penggerak utama memiliki beberapa batasan yang mempengaruhi 

kemampuan mereka untuk mengendalikan peluruhan frekuensi: 

1. Pembangkit dapat ditingkatkan hanya sampai batas cadangan pemintalan yang 

tersedia di setiap daerah yang terkena dampak 

2. Beban yang dapat diambil oleh unit termal terbatas karena tegangan termal pada 

turbin. Sekitar 10% dari kecepatan turbin dapat diambil dengan cepat tanpa 
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menyebabkan kerusakan akibat pemanasan yang terlalu cepat. Hal ini diikuti 

oleh peningkatan yang lambat sekitar 2% per menit 

3. Kemampuan boiler untuk mengambil sejumlah besar beban terbatas. 

Peningkatan arus uap ketika katup turbin terbuka menyebabkan penurunan 

tekanan. Peningkatan masukan bahan bakar ke boiler diperlukan untuk 

mengembalikan tekanan, hal ini memerlukan beberapa menit dan sedikit 

membatasi penurunan frekuensi 

4. Pengatur kecepatan memiliki waktu tunda 3 sampai 5 detik. 

 

 

Faktor yang mempengaruhi peluruhan frekuensi 

Dengan asumsi bahwa area terpisah mempunyai cadangan pemintalan yang 

dapat diabaikan dengan kecepatan yang mengatur, perpanjangan batas frekuensi 

yang dipisahkan akan berkurang dan tingkat peluruhan bergantung terutama pada 

tiga faktor: magnitudo kelebihan beban ∆L. Konstanta redaman beban D berlaku 

untuk beban area, dan konstanta inersia M mewakili inersia rotasi total generator di 

daerah tersebut. 

Berdasarkan pernyataan di atas, didapatkan persamaan untuk peluruhan 

frekuensi: 

.............................................................................. (2.30) 

di mana K=1/D dan T= M/D. 

Untuk contoh, D = 1.0 dan M = 10 s, pengurangan frekuensi sebagai fungsi 

waktu t adalah 

 

 

Dalam Gambar 2.30 memperlihatkan kekurangan/ penyimpangan frekuensi 

untuk empat nilai dari ΔL. 
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Gambar 2.30 Frequency decay due to generation deficiency 

 

 

Dasar untuk pemilihan skema load-shedding 

Skema load-shedding dalam tiga tahap adalah sebagai berikut: 

1. Beban 10% ditumpahkan saat frekuensi turun menjadi 59,2 Hz 

2. 15% beban tambahan ditumpahkan saat frekuensi turun sampai 58,8 Hz 

3. 20% beban tambahan ditumpahkan saat frekuensi mencapai 58,0 Hz. 

Biasnya waktu operasi solid-state berada pada kisaran 0,1 sampai 0,2 detik. 

Skema yang didasarkan pada penurunan frekuensi saja umumnya dapat diterima 

untuk kekurangan pembangkit hingga 25%. Untuk kekurangan pembangkit yang 

lebih besar, sebuah skema yang memperhitungkan penurunan frekuensi dan laju 

perubahan frekuensi memberikan peningkatan selektivitas dengan mencegah 

penyumbatan beban yang tidak perlu.  

Ontario hydro menggunakan semacam skema itu untuk mengangkut jumlah 

beban yang sesuai di suatu daerah. Hal itu disebut sebagai frequency trend relay 

(FTR), dan ditunjukkan dalam Gambar 2.31.  

Prosedur yang dijelaskan di atas memberikan cara sederhana untuk 

menentukan pengaturan penumpukan beban. Setelah pemilihan spesifik area 

pemisahan dan blok beban untuk penumpahan, simulasi dinamis terperinci harus 
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dilakukan untuk memastikan kinerja sistem yang memuaskan, dengan 

memperhatikan perlindungan pembangkit listrik dan proteksi / jaringan dan 

terhadap tegangan sistem. 

 

 

 

Gambar 2.31 Tripping logic for frequency trend relay 
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Contoh Soal dan Jawab : 

Contoh 2.1: 

Suatu sistem tenaga listrik melayani beban total sebesar 1.260 MW pada frekuensi  

60 Hz. Perubahan beban bervariasi 1,5% untuk setiap perubahan frekuensi 1% 

(D=1,5). Tentukan penyimpangan (deviasi) frekuensi steady state ketika suatu 

beban sebesar 60 MW secara tiba-tiba mengalami trip, jika: 

a) Tidak ada kontrol kecepatan ! 

b) Sistem mempunyai daya 240 MW yang siap beroperasi dari kapaistas 

pembangkit cadangan 500 MW dengan pengaturan 5% berdasarkan 

kapasitasnya. Seluruh generator lainnya beroperasi dengan valves wide terbuka. 

Diasumsikan bahwa efek dari governor dead band sedemikian rupa, sehingga 

hanya 80% respon pengatur (governor) melakukan reduksi di dalam beban 

sistem tersebut ! 

Efek dari kerugian transmisi diabaikan.  

 

 

Penyelesaian : 
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Contoh 2.2 

Suatu sistem tenaga listrik terinterkoneksi antara area 1 dengan area 2, 

membangkitkan dan mensuplai daya ke beban dengan frekuensi 60 Hz seperti 

ditunjukkan dalam gambar berikut: 
 

 

Daya beban pada area 1 sebesar 20.000 MW, dan area 2 sebesar 40.000 MW. 

Sedangkan daya pembangkitan pada area 1 sebesar 19.000 MW, dan pada area 

2 sebesar 41.000 MW. Besaran beban pada masing-masing area bervariasi 1% 

setiap perubahan frekensi sebesar 1%. Area 1 mengimpor daya sebesar 1.000 

MW dari area 2. Pengaturan kecepatan R adalah sebesar 5% untuk seluruh unit. 

Area 1 beroperasi dengan cadangan daya 1.000 MW tersebar merata dari 

kapasitas pembangkitan 4.000 MW. Dan area 2 beroperasi dengan cadangan 

daya 1.000 MW tersebar merata dari kapasitas pembangkitan 10.000 MW. 

Tentukan besar frekuensi steady state, daya pembangkitan, daya beban, dan 

daya pada saluran jika: 

a. Kehilangan beban 1.000 MW pada area 1, dan diasumsikan bahwa tidak ada 

kontrol tambahan ! 

b. Terjadi kemungkinan, yaitu ketika pembangkit cadangan beroperasi di setiap 

area dengan masing masing kontrol tambahan dengan faktor frekuensi bias 

di-setting pada 250 MW/0.1 Hz (atau 2.500 MW/Hz) untuk area 1, dan 500 

MW/0.1 Hz (atau 5.000 MW/Hz) untuk area 2. 

1) Kehilangan beban 1.000 MW dalam area 1 ! 

2) Kehilangan pembangkitan sebesar 500 MW, dengan cadangan daya dalam 

area 1 ! 
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3) Kehilangan pembangkitan sebesar 2.000 MW, tanpa cadangan daya dalam 

area 1 ! 

4) Tripping dari saluran tie line, diasumsikan tidak ada perubahan 

interchange ketika terhubung dengan kontrol tambahan ! 

5) Tripping dari saluran tie line, diasumsikan bahwa interchange dialihkan 

ke nol ketika hubungan terlepas ! 

 

 

Penyelesaian: 
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Soal-soal : 

1. Buatlah dan jelaskan dengan menggunakan diagram blok dan fungsi alih 

(transfer function) suatu contoh aplikasi peralatan kontrol pada sistem tenaga 

listrik untuk meningkatkan stabilitas sistem tenaga listrik sebagai kontrol daya 

aktif dan frekuensi ! 

2. Suatu sistem tenaga listrik terinterkoneksi antara area 1 dengan area 2, 

membangkitkan dan mensuplai daya ke beban dengan frekuensi 50 Hz seperti 

ditunjukkan dalam gambar berikut: 

 
Daya beban pada area 1 sebesar 20.000 MW, dan area 2 sebesar 40.000 MW. 

Sedangkan daya pembangkitan pada area 1 sebesar 19.000 MW, dan pada area 

2 sebesar 41.000 MW. Besaran beban pada masing-masing area bervariasi 1% 

setiap perubahan frekensi sebesar 1%. Area 1 mengimpor daya sebesar 1.000 

MW dari area 2. Pengaturan kecepatan R adalah sebesar 5% untuk seluruh unit. 

Area 1 beroperasi dengan cadangan daya 1.000 MW tersebar merata dari 

kapasitas pembangkitan 4.000 MW. Dan area 2 beroperasi dengan cadangan 

daya 1.000 MW tersebar merata dari kapasitas pembangkitan 10.000 MW. 

Tentukan besar frekuensi steady state, daya pembangkitan, daya beban, dan 

daya pada saluran jika: 

a. Kehilangan beban 1.000 MW pada area 1, dan diasumsikan bahwa tidak ada 

kontrol tambahan ! 

b. Terjadi kemungkinan, yaitu ketika pembangkit cadangan beroperasi di setiap 

area dengan masing masing kontrol tambahan dengan faktor frekuensi bias 

di-setting pada 250 MW/0.1 Hz (atau 2.500 MW/Hz) untuk area 1, dan 500 

MW/0.1 Hz (atau 5.000 MW/Hz) untuk area 2. 

1) Kehilangan beban 1.000 MW dalam area 1 ! 

2) Kehilangan pembangkitan sebesar 500 MW, dengan cadangan daya dalam 

area 1 ! 

3) Kehilangan pembangkitan sebesar 2.000 MW, tanpa cadangan daya dalam 

area 1 ! 

4) Tripping dari saluran tie line, diasumsikan tidak ada perubahan 

interchange ketika terhubung dengan kontrol tambahan ! 

5) Tripping dari saluran tie line, diasumsikan bahwa interchange dialihkan 

ke nol ketika hubungan terlepas ! 
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Lampiran 

Lampiran 2.1 Model vektor torsi penerapan AVR dan PSS pada sistem tenaga listrik 
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BAB III 

 

KONTROL DAYA REAKTIF DAN TEGANGAN 
 

 

 

3.1 Pendahuluan 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa aliran daya aktif dan aliran 

daya reaktif dalam suatu jaringan transmisi tidak terikat atau cukup independen satu 

sama lain, dan dipengaruhi oleh aksi kontrol yang berbeda. Oleh karena itu, dalam 

ruang lingkup yang besar dipelajari secara terpisah untuk masing-masing 

permasalahan tersebut. Kontrol daya aktif sangat erat berkaitan dengan kontrol 

frekuensi, sedangkan kontrol daya reaktif terkait erat dengan kontrol tegangan. 

Besaran frekuensi dan tegangan merupakan faktor penting dalam menentukan 

kualitas pasokan listrik. Kontrol daya aktif dan kontrol daya reaktif sangat penting 

dalam peningkatan kinerja yang memuaskan pada sistem tenaga listrik. 

Untuk operasi yang efisien dan diandalkan pada sistem tenaga, kontrol 

tegangan dan daya reaktif harus mencapai beberapa sasaran sebagai berikut: 

a. Tegangan terminal semua peralatan dalam sistem berada pada batas yang dapat 

diterima. Kegunaan peralatan konsumen didesain untuk beroperasi pada tingkat 

tegangan tertentu. Operasi yang lebih lama dari peralatan pada tegangan di luar 

tegangan yang diizinkan dapat memberikan efek yang kurang baik pada 

performansi alat dan dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan 

b. Kestabilan sistem ditingkatkan untuk memaksimalkan penggunaan sistem 

transmisi. Tegangan dan kontrol daya reaktif memiliki dampak yang penting 

pada kestabilan sistem 

c. Aliran daya reaktif diminimasi sedemikian rupa untuk mengurangi rugi-rugi I2R 

dan I2X sampai minimum. Hal itu untuk memastikan sistem transmisi beroperasi 

secara efisien, terutama untuk transfer daya aktif. 

Masalah untuk menjaga tegangan pada batasan yang ditentukan sangat rumit 

dengan fakta bahwa suplai daya sistem tenaga pada beban yang sangat banyak dan 

daya itu diperoleh dari banyak unit pembangkit. Dengan beban yang bervariasi, 

daya reaktif memerlukan sistem transmisi yang bervariasi. Oleh karena daya reaktif 

tidak dapat ditransmisikan pada jarak panjang, kontrol tegangan dilakukan 
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menggunakan alat khusus yang dipasang pada sistem. Pemilihan yang tepat dan 

koordinasi peralatan untuk mengontrol daya reaktif dan tegangan merupakan 

tantangan besar pada teknik sistem tenaga. 

Saluran transmisi merupakan bagian yang sangat penting untuk menyalurkan 

energi listrik dari pusat pembangkit. Jaringan yang luas menyebabkan 

pengoperasian sistem tenaga listrik menjadi lebih rumit. Terhentinya aliran daya 

(congestion) dapat terjadi pada saluran transmisi akibat peningkatan transfer daya 

untuk memenuhi pertumbuhan beban dan interkoneksi antar jaringan yang 

melibatkan ribuan bus dan ratusan generator. Untuk menjamin keamanan operasi 

sistem, pada umumnya sistem transmisi tegangan tinggi beroperasi jauh di bawah 

rating termalnya akibat adanya batas tegangan dan batas kestabilan.  

Perhatian terhadap lingkungan, semakin meningkatnya biaya yang diperlukan 

untuk membangun saluran transmisi dan pusat pembangkit yang baru, serta 

perkembangan elektronika daya merupakan alasan penggunaan peralatan seperti 

Flexible AC Transmission System (FACTS). Di sisi yang lain loadability 

(memaksimalkan kapasitas sistem) dari sistem yang telah ada dapat ditingkatkan, 

sehingga sistem menjadi lebih fleksibel terhadap pembangkitan dan beban yang 

bervariasi. Parameter saluran transmisi seperti impedansi, tegangan terminal, dan 

sudut tegangan dapat dikontrol secara cepat dan efektif dengan  menggunakan 

peralatan FACTS. Berbagai riset telah dilakukan berkaitan dengan peralatan 

FACTS dengan tinjauan yang berbeda, misalnya riset tentang load flow akibat 

penambahan peralatan FACTS pada saluran transmisi tenaga listrik, optimal power 

flow (OPF), dan tinjauan stabilitas, serta tinjauan ekonomis. 

Problem operasional yang dihadapi pada kasus tertentu membutuhkan 

analisis detail dari sifat dinamik sistem tenaga dan pembangunan kontroler yang 

cocok untuk mengatasi masalah. Sistem tidak hanya menempatkan kontroler pada 

generator seperti eksitasi dan kontrol pengatur kecepatan, tetapi juga kontroler pada 

High Voltage Direct Current (HVDC) converter station, Static VAR Compensator 

(SCV), dan peralatan Flexible AC Transmision System (FACTS) yang lain. 

Peralatan kontrol baru seperti Thyristor Controlled Series Compensation (TCSC), 

Static Synchronous Compensator (STATCOM), dan Static Phase Shifter (SPS) 

melaju terus dan berkembang pesat. Keanekaragaman penggunaan kontroler saat 
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ini menjadi tantangan bagi para perancang untuk menghasilkan kombinasi yag 

ideal.  

Peralatan Static VAR Compensator (SVC) diaplikasikan untuk memperbaiki 

kinerja (performance) sistem tenaga listrik. Di negara-negara maju, kini banyak 

dikembangkan implementasi kontrol modern sebagai peralatan yang cerdas untuk 

memperbaiki kinerja sistem tenaga listrik, seperti aplikasi Algoritma Genetika atau 

Genetic Algorithm (GA). Algoritma Genetika adalah teknik pencarian secara 

adaptif berdasarkan prinsip dan mekanisme evolusi biologis. Dalam sistem tenaga, 

algoritma genetika telah banyak digunakan, misalnya penentuan letak optimal 

peralatan Flexible AC Transmission System (FACTS), seperti Thyristor Controlled 

Series Capasitor (TCSC), Thyristor Controlled Phase Shifting Transformer 

(TCPST), Unified Power Flow Controller (UPFC), dan Static VAR Compensator 

(SVC) pada saluran transmisi tenaga listrik. Jenis dan penempatan peralatan 

Flexible AC Transmission System (FACTS) yang berbeda akan memberikan efek 

yang berbeda terhadap kemampuan transfer daya listrik saluran transmisi. 

Static Var Compensator (SVC) digunakan untuk mengontrol tegangan dan 

daya reaktif pada terminalnya secara cepat di dalam sistem tenaga listrik. Manfaat 

utama dari Static Var Compensator (SVC) ini adalah perbaikan dari sistem 

stabilitas dan regulasi tegangan. Sistem pengkompensasian pada Static VAR 

Compensator (SVC) dikendalikan melalui kombinasi secara mekanis atau secara 

listrik terhadap kapasitor dan reaktor dari Static VAR Compensator (SVC) tersebut.  

 

 

3.2 Produksi dan Penyerapan Daya Reaktif 

Level kontrol tegangan dilakukan dengan mengontrol produksi, penyerapan, 

dan aliran daya reaktif pada semua level dalam sistem. Unit pembangkit 

menyediakan alat kontrol tegangan dan kontrol AVR field excitation untuk menjaga 

level tegangan yang ditentukan pada terminal generator. Alat tambahan diperlukan 

untuk mengontrol tegangan pada sistem. Peralatan yang digunakan untuk tujuan ini 

diklasifikasikan antara lain, seperti kapasitor paralel, reaktor paralel, kapasitor seri, 

pengubah tap trafo, pendorong (booster), syncronous condensor, dan static var 

compensator (SVC).  
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Kapasitor paralel, reaktor paralel, dan kapasitor seri menyediakan 

kompensasi pasif. Peralatan tersebut terhubung secara permanen pada transmisi dan 

sistem distribusi, serta mendukung kontrol tegangan dengan memodifikasi 

karakteristik jaring. Syncronous condensor dan static var compensator (SVC) 

memberikan kompensasi aktif. Daya reaktif yang diserap atau disuplai secara 

otomatis disesuaikan untuk menjaga tegangan bus yang terhubung dengan peralatan 

tersebut, dan secara bersama-sama dengan pembangkit untuk mempertahankan 

tegangan pada titik yang ditentukan pada sistem tenaga listrik. Tegangan pada 

lokasi lain pada sistem ditentukan oleh aliran daya aktif dan reaktif melalui 

rangkaian elemen yang bermacam-macam, termasuk peralatan kompensasi pasif. 

 

 

3.3 Metode Kontrol Tegangan  

Pengendalian level tegangan dilakukan dengan mengendalikan produksi, 

penyerapan, dan aliran daya reaktif di semua tingkat dalam sistem. Unit pembangkit 

memberikan sarana dasar pengendalian tegangan; regulator tegangan otomatis atau 

Automatic Voltage Regulators (AVRs) mengendalikan eksitasi medan untuk 

mempertahankan tingkat tegangan terjadwal (rating) di terminal generator. Sarana 

tambahan biasanya diperlukan untuk mengendalikan tegangan di seluruh sistem. 

Perangkat yang digunakan untuk tujuan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a) Sumber daya reaktif, seperti kapasitor shunt, reaktor shunt, kondensor sinkron, 

dan kompensator var statis (SVC) 

b) Kompensator reaktansi saluran, seperti kapasitor seri 

c) Mengatur transformer, seperti transformator dan pengubah putaran. 

Kapasitor shunt dan reaktor shunt, dan kapasitor seri memberikan kompensasi 

pasif. Perangkat tersebut terhubung secara permanen ke sistem transmisi dan 

distribusi, atau diaktifkan. Serta berkontribusi terhadap pengendalian tegangan 

dengan memodifikasi karakteristik jaringan. 

Kondensor sinkron dan SVCs memberikan kompensasi aktif; daya reaktif 

yang diserap / dipasok secara otomatis disesuaikan sehingga mempertahankan 

tegangan bus yang terhubung dengan perangkat tersebut. Bersama dengan unit 

pembangkit, perangkat tersebut menetapkan tegangan pada titik-titik tertentu dalam 
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sistem. Tegangan di lokasi lain dalam sistem ditentukan oleh aliran daya aktif dan 

reaktif melalui berbagai elemen rangkaian, termasuk perangkat kompensasi pasif. 

Kompensator Var sangat bervariasi, salah satunya adalah kapasitor paralel 

dan reaktor paralel yang digunakan untuk mengontrol tegangan dan daya reaktif 

pada terminalnya secara cepat di dalam sistem tenaga. Manfaat utama kompensator 

ini adalah perbaikan dari sistem stabilitas dan regulasi tegangan. Kontrol cepat daya 

reaktif penting untuk dipertahankan selama sistem tenaga beroperasi. Secara 

tradisional, kontrol atau kendali daya reaktif tergantung pada cara mekanik yang 

men-switch kapasitor paralel dan reaktor paralel yang membantu menjaga profil 

tegangan dalam sistem selama perubahan kondisi beban. Bagaimanapun juga, 

gangguan seperti kegagalan yang diikuti line switching atau pembangkit yang 

melebihi batasannya dapat menghasilkan masalah stabilitas sistem dan tegangan. 

Jika sistem harus beroperasi mendekati batas stabilitas dalam steady state (dengan 

batas minimum), kontrol cepat daya reaktif sangat penting. Kapasitor paralel dan 

reaktor paralel berguna untuk: 

1. Mengkompensasi kebutuhan daya reaktif 

2. Menaikkan atau menurunkan tegangan 

3. Mengurangi rugi-rugi transmisi 

4. Memperbaiki faktor daya 

5. Memaksimais kapasitas sistem. 

Ketika beban induktif membutuhkan daya reaktif dan menyebabkan tegangan 

sistem menurun, maka tegangan sistem berada pada daerah kapasitif. Untuk 

mengkompensasi penurunan tegangan, dipasang kapasitor paralel untuk mensuplai 

daya reaktif yang dibutuhkan beban, sedangkan pemasangan reaktor paralel adalah 

untuk kestabilan sistem seperti diperlihatkan dalam Gambar 3.1. Penambahan 

beban dapat mengakibatkan tegangan menurun dan permintaan daya reaktif yang 

bertambah dapat memperkecil faktor daya sistem. Penambahan kapasitor 

memungkinkan dalam memperbaiki faktor daya, dan perbaikan faktor daya tersebut 

dapat mengurangi penurunan tegangan pada sisi terima. Dengan penambahan 

kapasitor paralel, juga dapat meningkatkan kapasitas penyaluran daya kepada 

konsumen. 
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Gambar 3.1 Kompensasi Daya Reaktif dengan Sistem Static Var Secara Ideal 

 

 

 

Gambar 3.2 Tegangan Terima Sebelum dan Sesudah Dipasang Kapasitor Paralel 

 

   ............... (3.1) 

Keterangan: 

IR = komponen real arus 

IL = komponen reaktif arus lagging terhadap tegangan 

IC = komponen reaktif arus leading terhadap tegangan 

R = resistansi saluran 

XS= reaktansi saluran. 
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Ketika memasang kapasitor paralel, terjadi injeksi arus IC pada sistem 

sehingga faktor daya meningkat dan IL berkurang. Hal itu mengakibatkan jatuhnya 

tegangan berkurang IL x XS sehingga tegangan VR meningkat seperti ditunjukkan 

dalam Gambar 3.2.  

Berdasarkan persamaan di atas, dijelaskan bahwa dengan tegangan kirim 

yang sama diperoleh tegangan terima yang lebih besar ketika sistem ditambahkan 

kapasitor paralel. Hal itu terjadi ketika faktor daya bus diperbaiki dengan 

menambahkan kapasitor paralel, tegangan terima bus juga meningkat. Untuk 

memperoleh hasil yang optimal, seperti ditunjukkan dalam Gambar 3.3, 

kekurangan daya reaktif yang dibutuhkan oleh beban sedapat mungkin dipenuhi 

oleh kapasitor paralel sehingga dapat diperoleh faktor daya pada bus yang sama 

dengan 1. Namun dalam kenyataan, hal itu tidak dapat dipenuhi karena kapasitor 

paralel yang digunakan memiliki nilai tertentu, yaitu dengan step 10 MVAr. 

Meskipun demikian, tidak dapat diperoleh faktor daya yang sama dengan 1, tetapi 

hanya mendekati 1. 

 

Gambar 3.3 

Perbandingan Besar Daya Semu yang Dibutuhkan Sebelum dan Sesudah  

Ditambahkan Kapasitor Paralel 

 

     .................................................... (3.2) 

Keterangan: 

MVA   = daya semu 

MW    = daya aktif 

MVAr  = daya reaktif 

MVArc = injeksi daya reaktif dari kapasitor. 
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3.4 Reaktor Paralel (Shunt Reactors)  

Reaktor shunt digunakan untuk mengimbangi efek kapasitansi saluran, 

terutama untuk membatasi kenaikan tegangan pada sirkuit (rangkaian) terbuka atau 

beban ringan. 

Perangkat tersebut biasanya membutuhkan saluran udara tegangan ekstra 

tinggi atau Extra High Voltage (EHV) dengan panjang lebih dari 200 km. Saluran 

udara yang lebih pendek juga memerlukan reaktor shunt jika saluran disuplai dari 

sistem yang lemah (kapasitas hubung pendek rendah) seperti yang ditunjukkan 

dalam Gambar 3.4. Bila ujung saluran terbuka, arus pengisian kapasitif yang 

mengalir dari sumber yang besar melalui reaktansi induktif (Xs) akan menyebabkan 

kenaikan tegangan pada ujung akhir kabel. Efek "Ferranti" akan menyebabkan 

kenaikan tegangan ER penerima akhir. 

 
 

Gambar 3.4 EHV line connected to a weak system 

 

 

Shunt reactor dengan ukuran yang cukup harus terhubung secara vertikal ke 

jalur batas untuk membatasi gangguan tegangan sementara, frekuensi dasar menjadi 

sekitar 1,5 pu untuk durasi kurang dari 1 detik. Reaktor yang terhubung dengan 

saluran tersebut juga berfungsi untuk membatasi tegangan lebih dari energi 

(switching transients). Shunt reactor tambahan yang diperlukan untuk 

mempertahankan tegangan normal pada kondisi beban ringan dapat dihubungkan 

ke bus EHV seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.3, atau pada gulungan tersier 

trafo yang berdekatan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.4. Selama kondisi 

beban berat beberapa reaktor mungkin harus diputuskan. Hal ini dicapai dengan 

mengganti reaktor dengan menggunakan pemutus arus. 
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Gambar 3.5 Line and bus-connected EHV reactors 

 

 

 

 
 

Gambar 3.6 Line and transformer-connected EHV reactors 

 

 

 

Untuk saluran yang lebih pendek yang dipasok dari sistem yang kuat, 

mungkin tidak diperlukan reaktor yang terhubung ke saluran secara permanen. 

Dalam kasus semacam itu, semua reaktor yang digunakan dapat diganti, 

dihubungkan ke gulungan transformator tersier atau ke bus EHV. Dalam beberapa 

aplikasi, tapped-reactors dengan fasilitas kontrol perubahan keran telah digunakan, 

seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 3.6, untuk memungkinkan variasi nilai 

reaktansi. 

Shunt reactor serupa dalam konstruksi pada trafo, namun memiliki gulungan 

(belitan) tunggal (per fasa) pada inti besi dengan celah udara dan tenggelam dalam 

minyak. Shunt reactor bisa berupa fasa tunggal atau konstruksi tiga fasa. 
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Gambar 3.7 Tapped shunt reactor 

 

 

 

3.5 Kapasitor Paralel (Shunt Capacitors) 

Kapasitor shunt memasok daya reaktif dan meningkatkan tegangan lokal. 

Perangkat tersebut digunakan di seluruh sistem dan diterapkan dalam berbagai 

ukuran. 

Kapasitor shunt pertama kali digunakan pada pertengahan tahun 1910-an 

untuk koreksi faktor daya. Pada saat awal, kapasitor menggunakan minyak sebagai 

dielektrik. Karena ukuran dan beratnya yang besar, dan harganya mahal, 

penggunaannya pada saat itu terbatas. Pada tahun 1930-an, pengenalan bahan 

dielektrik yang lebih murah dan perbaikan lainnya dalam konstruksi kapasitor 

membawa penurunan harga dan ukuran yang signifikan. Penggunaan kapasitor 

shunt telah meningkat secara fenomenal sejak akhir 1930-an. Saat ini, sarana yang 

sangat ekonomis untuk memasok daya reaktif. Keuntungan utama kapasitor shunt 

adalah biaya rendah dan fleksibilitas pemasangan dan operasi.  

Kapasitor shunt mudah diterapkan di berbagai titik dalam sistem, sehingga 

berkontribusi pada efisiensi transmisi dan distribusi tenaga. Kelemahan utama 

kapasitor shunt adalah bahwa output daya reaktifnya sebanding dengan kuadrat 

tegangan. Akibatnya, output daya reaktif berkurang pada tegangan rendah bila 

kemungkinan paling dibutuhkan. 

 

Aplikasi pada sistem distribusi 

Kapasitor shunt digunakan secara luas dalam sistem distribusi untuk koreksi 

faktor daya dan kontrol tegangan pengumpan atau penyulang (feeder). Kapasitor 

distribusi biasanya diaktifkan dengan cara otomatis yang me-response jam waktu 

sederhana, atau ke relay arus atau penginderaan (sensing). 
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Tujuan koreksi faktor daya adalah untuk memberikan daya reaktif mendekati 

titik di mana daya reaktif dikonsumsi, daripada memasoknya dari sumber jarak 

jauh. Kebanyakan beban menyerap daya reaktif; yang memiliki faktor daya yang 

tertinggal (lagging). Dalam Tabel 3.1 memberikan faktor daya yang khas dan 

karakteristik ketergantungan tegangan dari beberapa jenis beban yang umum. 

 

Tabel 3.1 Typical characteristics of individual loads 

 
 

Koreksi faktor daya disediakan dengan menggunakan shunt capacitors tetap 

(permanen terhubung) dan beralih pada berbagai tingkat tegangan di seluruh sistem 

distribusi. Persediaan tegangan rendah digunakan untuk konsumsi besar dan 

persediaan tegangan menengah digunakan di stasiun switching menengah. Untuk 

pabrik industri besar, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.8, koreksi faktor 

daya diterapkan pada tingkat yang berbeda: (i) motor individu, (ii) kelompok motor, 

dan (iii) keseluruhan pabrik. 

 

Gambar 3.8 Power factor correction in industrial plants 
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Switched shunt capacitors juga digunakan secara luas untuk kontrol 

pengumpan tegangan. Switched shunt capacitors dipasang di lokasi yang sesuai 

sepanjang pengumpan untuk memastikan bahwa tegangan pada semua titik tetap 

berada dalam batas maksimum dan minimum yang diijinkan karena bebannya yang 

bervariasi. 

 

 

Aplikasi ke sistem transmisi 

Shunt capacitors digunakan untuk mengkompensasi kerugian XL2 dalam 

sistem transmisi dan untuk memastikan tingkat tegangan yang memuaskan selama 

kondisi beban berat. Kapasitor dengan ukuran yang sesuai dihubungkan langsung 

ke bus tegangan tinggi atau ke gulungan dari trafo utama, seperti yang ditunjukkan 

dalam Gambar 3.9. Kapasitor dan bus tegangan diputus secara otomatis oleh 

tegangan atau secara manual. Switching bank capacitor menyediakan sarana yang 

nyaman untuk mengendalikan tegangan sistem transmisi yang biasanya 

terdistribusi di seluruh sistem transmisi sehingga meminimalkan kerugian dan 

tegangan. Studi aliran daya rinci dilakukan untuk menentukan ukuran dan lokasi 

bank capacitor untuk memenuhi kriteria desain sistem yang menentukan penurunan 

jumlah maksimum yang diperbolehkan setelah kontinjensi tertentu. 

 

 

 
 

 

Gambar 3.9 Capacitor bank connections 
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3.6 Kapasitor Seri (Series Capacitors) 

Kapasitor seri dihubungkan secara seri dengan konduktor saluran untuk 

mengkompensasi reaktansi induktif pada saluran. Hal ini mengurangi reaktansi 

transfer antara bus yang terhubung dengan kabel, meningkatkan daya maksimum 

yang dapat ditransmisikan, dan mengurangi daya reaktif yang efektif (XI2). 

Meskipun kapasitor seri biasanya tidak dipasang untuk kontrol tegangan seperti itu, 

namun berkontribusi terhadap peningkatan kontrol tegangan dan daya reaktif. Daya 

reaktif yang dihasilkan oleh kapasitor seri meningkat seiring dengan meningkatnya 

transfer daya, di mana dalam hal ini kapasitor seri dapat mengatur sendiri kebutuhan 

daya reaktifnya. 

 

Aplikasi pada penyulang distribusi 

Kapasitor seri telah diterapkan untuk memperbaiki regulasi tegangan 

distribusi dan penyulang untuk industri sejak tahun 1930-an. Perangkat las dan 

tungku busur adalah tipikal beban dengan faktor daya yang buruk dan permintaan 

terputus-putus. Kapasitor seri tidak hanya mengurangi penurunan tegangan dalam 

kondisi stabil, namun secara langsung me-response perubahan arus beban. 

Kapasitor seri, dengan mengurangi impedansi antara sumber daya massal dan beban 

berfluktuasi, efektif dalam memecahkan masalah kedipan ringan. 

Ada sejumlah masalah yang terkait dengan penerapan kapasitor seri untuk 

penyulang ke industri yang perlu diperhatikan secara seksama: 

• Eksitasi diri motor induksi dan sinkron besar saat memulai. Motor dapat 

mengunci pada sebagian kecil kecepatan sinkron (sub sinkron) karena kondisi 

resonansi. 

Cara solusi yang paling umum adalah menghubungkan, saat memulai, resistansi 

yang sesuai secara paralel dengan kapasitor seri 

• Hunting motor sinkron (dalam beberapa kasus motor induksi) pada beban 

ringan, karena rasio R / X yang tinggi dari penyulang 

• Ferro resonansi antara transformer dan kapasitor seri mengakibatkan harmonisa  

tegangan lebih. Hal ini dapat terjadi saat memberi energi pada transformator 

tanpa beban atau saat terjadi perubahan beban secara tiba-tiba. 
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Karena masalah di atas dan kesulitan dalam melindungi kapasitor dari arus 

gangguan sistem, maka sampai saat ini kapasitor seri tidak banyak digunakan dalam 

sistem distribusi. Kapasitor seri digunakan dalam sistem sub-transmisi untuk 

memodifikasi pembagian beban antara saluran paralel dan untuk memperbaiki 

regulasi tegangan. 

 

Aplikasi untuk sistem transmisi EHV 

Karena kapasitor seri mengizinkan pembebanan ekonomis saluran transmisi 

yang panjang, penerapannya terhadap transmisi EHV telah berkembang. Kapasitor 

seri terutama digunakan untuk memperbaiki stabilitas sistem dan untuk 

mendapatkan pembagian beban yang diinginkan di antara saluran paralel. 

Kompensasi lengkap saluran tidak pernah dipertimbangkan. Pada 

kompensasi 100%, reaktansi saluran efektif akan menjadi nol, serta arus saluran 

dan aliran daya akan sangat sensitif terhadap perubahan pada sudut relatif dari 

tegangan terminal. Selain itu, sirkuit akan mengalami resonansi seri pada frekuensi 

dasar. Tingkat kompensasi yang tinggi juga meningkatkan kompleksitas rele 

proteksi dan probabilitas resonansi sub-sinkron. Batas atas praktis untuk tingkat 

kompensasi seri adalah sekitar 80%. 

Hal ini tidak praktis untuk mendistribusikan kapasitansi pada unit-unit kecil 

di sepanjang saluran. Oleh karena itu, kapasitor lumped dipasang di beberapa lokasi 

sepanjang saluran. Penggunaan kapasitor seri lumped menghasilkan profil tegangan 

yang tidak rata. 

Kapasitor seri beroperasi pada potensial saluran; Oleh karena itu, perangkat 

harus diisolasi dari tanah (ground). Secara praktis yang diterima secara luas adalah 

memasang kapasitor pada platform yang terisolasi dari tanah (ground). Sebagai 

alternatif, bank kapasitor ground-base yang terdiri dari kaleng kapasitor yang 

ditempatkan di dalam tangki terisolasi minyak dapat digunakan. 

Berikut adalah beberapa pertimbangan utama dalam penerapan bank 

kapasitor seri: 

a) Tegangan naik akibat arus reaktif. Tegangan naik di satu sisi kapasitor mungkin 

berlebihan bila arus saluran reaktif tinggi, seperti yang mungkin terjadi saat 

ayunan daya atau perpindahan/ transfer daya yang berat. Hal ini dapat 
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menyebabkan tekanan yang tidak dapat diterima pada peralatan di sisi bank yang 

mengalami tegangan tinggi. Perancangan sistem harus membatasi tegangan ke 

tingkat yang dapat diterima, atau peralatan harus dinilai menahan tegangan 

tertinggi yang mungkin terjadi 

b) Melewati dan memasukkan kembali (bypassing and reinserting). Kapasitor seri 

biasanya (secara normal) dikenai tegangan yang berada di urutan regulasi 

saluran, yaitu hanya beberapa persen rating tegangan saluran. Jika, 

bagaimanapun, saluran hubung singkat dengan kesalahan di luar kapasitor, 

tegangan pada urutan tegangan saluran akan muncul di kapasitor. Tidaklah 

ekonomis merancang kapasitor untuk tegangan ini, karena ukuran dan biaya 

kapasitor meningkat sebanding dengan kuadrat tegangan. Oleh karena itu, 

ketentuan dibuat untuk melewati kapasitor selama kesalahan dan reinsertion 

setelah clearing kesalahan. Kecepatan reinsertion mungkin menjadi faktor 

penting dalam menjaga stabilitas transien. 

Secara tradisional, bypassing diberikan oleh celah percikan di bank atau setiap 

modul bank. Namun, kecenderungan saat ini adalah dengan menggunakan 

resistor non-linear dari seng oksida yang memiliki keuntungan bahwa 

reinsertion pada dasarnya bersifat seketika. Gambar 3.7 menunjukkan alternatif 

bypass. Skema yang ditunjukkan dalam Gambar 3.10(a) terdiri dari celah 

percikan tunggal atau spark gap (G) yang melewati bank kapasitor ketika 

tegangan kapasitor melebihi nilai aset, biasanya sekitar tiga sampai empat kali 

tegangan pengenal (rating) kapasitor. Sirkuit redaman (D) membatasi arus 

pelepasan dan menyerap energi kapasitor. Setelah mendeteksi celah arus, 

pemutus bypass (S) ditutup, mengalihkan arus dari celah. Bila arus kembali 

normal, pemutus dibuka, sehingga memasukkan kembali kapasitor ke dalam 

saluran. Skema ini dirancang untuk memberikan waktu reinsertion antara 200 

sampai 400 ms. 

Skema dual-gap dengan waktu reinsertion pada urutan 80 ms ditunjukkan dalam 

Gambar 3.10(b). Ini memiliki celah percikan ekstra (G2) yang diatur rendah 

sehingga akan menyala lebih dulu. Breaker S2 biasanya tertutup. Jika terjadi 

kesalahan, celah G2 melewati bank kapasitor. Breaker S2 terbuka segera setelah 

kesalahan saluran telah dibersihkan dan memasukkan kembali kapasitor ke 
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dalam saluran. Akibatnya, reinsertion tidak tertunda karena waktu de-ionisasi. 

Celah lainnya G1, yang high-set, dan bypass breaker S1 berfungsi sebagai 

proteksi cadangan. 

Dalam skema yang ditunjukkan dalam Gambar 3.10(c), resistor non-linear dari 

seng oksida (ZnO) membatasi tegangan di bank kapasitor selama terjadi 

kesalahan dan segera mengembalikan bank pada penghentian arus gangguan. 

Energi yang diserap oleh resistor ZnO tetap berada di sirkuit selama kesalahan, 

dengan resistor melewati sebagian besar arus; reinsertion terjadi secara otomatis 

tanpa penundaan saat kesalahan dibersihkan (cleared) 

c) Lokasi. Sebuah bank kapasitor seri secara teoritis dapat ditemukan di manapun 

di sepanjang saluran. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan lokasi meliputi 

biaya, aksesibilitas, tingkat kesalahan, pertimbangan proteksi pelindung, profil 

tegangan dan efektivitas dalam meningkatkan kemampuan transfer daya. 

Berikut ini adalah lokasi yang biasa dipertimbangkan (secara praktis semua 

ketentuan ini telah digunakan): 

• Titik tengah saluran 

• Terminal saluran 

• 1/3 atau ¼ titik saluran. 

Lokasi titik tengah memiliki keuntungan bahwa persyaratan relaying kurang 

rumit jika kompensasi kurang dari 50%. Selain itu, arus hubung singkat lebih 

rendah. Namun, tidak begitu nyaman dalam hal akses untuk perawatan, 

pemantauan, keamanan, dll. 

Memisahkan kompensasi menjadi dua bagian, dengan satu di setiap ujung 

saluran, memberikan aksesibilitas dan ketersediaan layanan stasiun dan 

pelengkap lainnya. Kelemahannya adalah arus gangguan yang lebih tinggi, 

relaying yang rumit, dan tingkat kompensasi yang lebih tinggi. 

Efektivitas skema kompensasi bergantung pada lokasi kapasitor seri dan reaktor 

shunt terkait. Hasil studi komprehensif dapat mengevaluasi keefektifan lokasi 

kapasitor yang berbeda. 

Pilihan konfigurasi skema kompensasi untuk aplikasi tertentu memerlukan 

studi terperinci yang berkaitan dengan keseluruhan ekonomi dan keandalan sistem. 

Studi ini harus memperhitungkan profil tegangan, efektivitas kompensasi, efek 
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pada kerugian transmisi, tegangan lebih, dan jarak terdekat dengan stasiun yang 

ada. Rincian pertimbangan teknik adalah terkait dengan aplikasi kapasitor seri pada 

dua sistem daya. 

Penambahan kapasitor secara seri dengan induktansi saluran transmisi 

membentuk rangkaian resonan seri. Frekuensi alami rangkaian resonansi yang 

terbentuk, untuk kisaran kompensasi yang biasa (20 sampai 70% reaktansi saluran), 

berada di bawah frekuensi daya. Jaringan transmisi memiliki frekuensi alami di 

kisaran sub-sinkron. Akibatnya, komponen frekuensi sub-harmonik transien saat ini 

sangat diminati selama gangguan dan dilapiskan pada arus frekuensi daya.  

Arus sub-harmonik biasanya teredam dengan cepat dalam beberapa siklus, 

karena hambatan pada saluran dan peralatan yang terhubung seperti beban. Karena 

itu, mode natural sub-harmonik yang diperkenalkan oleh penggunaan kapasitor seri 

jarang merepotkan. Salah satu pengecualian adalah kemungkinan interaksi dengan 

frekuensi alami dari sistem mekanis poros unit pembangkit turbin uap terdekat. Hal 

ini dapat menyebabkan penumpukan osilasi puntir, baik secara spontan atau setelah 

gangguan. Fenomena ini dikenal dengan sub-synchronous resonance (SSR).  
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Gambar 3.10 Series capacitor bypass protective schemes 
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3.7 Kondensor Sinkron (Synchronous Condensers) 

Kondensor sinkron adalah mesin sinkron yang beroperasi tanpa penggerak 

utama atau beban mekanis. Dengan mengendalikan medan eksitasi, dapat dilakukan 

untuk menghasilkan atau menyerap daya reaktif. Dengan pengatur tegangan 

(voltage regulator), secara otomatis dapat menyesuaikan output daya reaktif untuk 

menjaga tegangan terminal konstan. Perangkat ini menarik sejumlah kecil daya 

aktif dari sistem tenaga untuk memasok kerugian. 

Kondensor sinkron telah digunakan sejak tahun 1930-an untuk kontrol 

tegangan dan daya reaktif pada tingkat transmisi dan sub-transmisi. Perangkat 

tersebut sering dihubungkan dengan gulungan transformator tersier. Kondensor 

sinkron termasuk dalam kategori kompensator shunt aktif. Karena biaya pembelian 

dan operasi yang tinggi, perangkat tersebut telah tergantikan oleh kompensator var 

statis. Aplikasi terbaru dari kondensor sinkron sebagian besar ada di stasiun 

konverter HVDC yang terhubung ke sistem yang lemah. Ada banyak kondensor 

sinkron tua yang masih beroperasi, dan berfungsi sebagai alat pengatur tegangan 

dan daya reaktif yang sangat baik. 

Kompensator sinkron memiliki beberapa keunggulan dibandingkan 

kompensator statis. Kompensator sinkron berkontribusi pada sistem kapasitas 

sirkuit pendek. Produksi daya reaktifnya tidak terpengaruh oleh tegangan sistem. 

Selama ayunan daya (osilasi elektromekanis) terjadi pertukaran energi kinetik 

antara kondensor sinkron dan sistem tenaga. Selama ayunan daya seperti itu, 

kondensor sinkron dapat memasok sejumlah besar daya reaktif, mungkin dua kali 

rating-nya terus menerus, dan memiliki sekitar 10 sampai 20% kemampuan 

overload hingga 30 menit. Tidak seperti bentuk kompensasi shunt lainnya, 

perangkat ini memiliki sumber tegangan internal dan lebih mampu mengatasi 

kondisi tegangan sistem yang rendah. 

Beberapa unit turbin pembakaran puncak dapat dioperasikan sebagai 

kondensor sinkron jika diperlukan. Unit seperti ini sering dilengkapi dengan 

cengkeraman yang bisa digunakan untuk melepaskan turbin dari generator bila daya 

aktif tidak diperlukan lagi. 
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3.8 Sistem Statik Var (Static Var Systems) 

Kompensator var statis atau static var compensator (SVC) adalah generator 

statis dan / atau peredam yang terhubung dengan shunt yang hasilnya beragam 

sehingga dapat mengendalikan parameter spesifik dari sistem tenaga listrik. Istilah 

"statis" digunakan untuk menunjukkan bahwa SVC, tidak seperti kompensator 

sinkron, tidak memiliki komponen utama bergerak atau berputar.  

Jadi, SVC terdiri dari perangkat generator var statis (SVG) atau perangkat 

penyerap dan perangkat kontrol yang sesuai. Sistem var statis atau static var system 

(SVS) merupakan gabungan SVC dan kapasitor aktif mekanis (MSC) atau reaktor 

(MSR) yang hasilnya dapat dikoordinasikan. 

Jenis SVC 

Berikut ini adalah jenis dasar elemen kontrol daya reaktif yang membentuk 

semua atau sebagian dari sistem var statis: 

•  Reaktor jenuh atau saturated reactor (SR) 

•  Reaktor dikendalikan tiristor atau thyristor-controlled reactor (TCR) 

•  Kapasitor dinyalakan tiristor atau thyristor-switched capacitor (TSC) 

•  Reaktor dinyalakan tiristor atau thyristor-switched reactor (TSR) 

•  Transformator dikendalikan tiristor atau thyristor-controlled transformer (TCT) 

•  Konverter komutasi sendiri / saluran atau Self- or line-commutated converter 

(SCC / LCC). 

Sejumlah konfigurasi SVC berbeda yang terdiri dari kombinasi satu atau lebih 

tipe dasar dari SVC dan bank fixed kapasitor (FC) (yaitu, kapasitor tidak diaktifkan 

melalui kontrol otomatis lokal) telah digunakan dalam praktek untuk kompensasi 

sistem transmisi. 

Prinsip umum operasi SVS dalam sistem HVAC dengan menggunakan 

kompensator yang agak ideal dan kemudian memeriksa karakteristik konfigurasi 

spesifik. Sistem var statis mampu mengendalikan tegangan fasa individu dari bus 

yang terhubung dengan perangkat tersebut. Oleh karena itu, perangkat dapat 

digunakan untuk mengendalikan urutan negatif serta penyimpangan tegangan orde 

positif. Namun, lebih menarik kinerja frekuensi dasar yang seimbang dari sistem 

tenaga,  dan oleh karena itu analisis hanya akan mempertimbangkan aspek kinerja 

SVS ini. 
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Kinerja frekuensi dasar SVS 

Karakteristik SVS yang ideal: 

Berdasarkan sudut pandang operasi sistem tenaga, SVS setara dengan 

kapasitor shunt dan induktor shunt, keduanya dapat disesuaikan untuk 

mengendalikan tegangan dan daya reaktif pada terminalnya (atau bus terdekat) 

dengan cara yang telah ditentukan, seperti diperlihatkan dalam Gambar 3.11. 

 

 

 

Gambar 3.11 Idealized static var system 
 

 

Secara ideal, SVS harus menahan tegangan konstan (dengan asumsi bahwa 

ini adalah tujuan yang diinginkan), memiliki kemampuan pembangkit / penyerapan 

var tak terbatas tanpa daya aktif dan reaktif dan memberikan response seketika. 

Kinerja SVS dapat divisualisasikan pada grafik tegangan bus ac terkontrol (V) yang 

diplotkan terhadap arus reaktif SVS (Is). Karakteristik V / I dari SVS ideal 

ditunjukkan dalam Gambar 3.12. Ini mewakili karakteristik steady-state dan quasi 

steady-state dari SVS. 

 

 

 

Gambar 3.12 VI characteristic of ideal compensator 
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Karakteristik SVS yang realistis: 

Kami menganggap SVS terdiri dari reaktor yang dapat dikontrol dan 

kapasitor tetap. Karakteristik yang dihasilkan cukup umum dan dapat diterapkan 

pada berbagai macam konfigurasi SVS praktis. 

Karakteristik komposit diturunkan dengan menambahkan karakteristik 

individu dari komponen. Karakteristik ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

Gambar 3.13 Composite characteristics of an SVS 
 

 

Karakteristik Sistem Tenaga: 

Untuk mengetahui bagaimana kinerja SVS bila diterapkan pada sistem 

tenaga, karakteristik SVS dan sistem tenaga perlu diperiksa bersamaan. 

Karakteristik sistem V/I dapat ditentukan dengan menggunakan sirkuit ekuivalen 

Thevenin seperti yang dilihat dari bus, di mana tegangan diatur oleh SVS. 
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Gambar 3.14 Power system voltage versus reactive current characteristic 
 

 

Untuk setiap kondisi jaringan, rangkaian ekuivalen seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar (a) dapat didefinisikan. Gambar (b) dan (c) menunjukkan bagaimana 
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karakteristik V/I jaringan dipengaruhi oleh perubahan tegangan sumber Eth dan 

sistem setara reaktansi Xth, masing-masing. 

 

Composite SVS -power system characterstic: 

Karakteristik sistem dapat dinyatakan sebagai 

......................................................................................... (3.3) 

 

Karakteristk SVS, dalam range kontrol didefinisikan sebagai reaktansi slope 

XSL, diberikan oleh 

 ................................................................................ (3.4) 

Untuk tegangan di luar rentang kontrol, rasio V/Is sama dengan slops dari dua 

segmen ekstrim dari Gambar (c). Ini ditentukan dengan rating induktor dan 

kapasitor. 

Solusi persamaan karakteristik sistem SVS dan kekuatan digambarkan secara 

grafis pada gambar di bawah ini. Tiga karakteristik sistem dianggap sesuai dengan 

tiga nilai tegangan sumber. 

 

 

 

 

Gambar 3.15  

Graphical solution of SVS operating point for given system conditions 
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Karakteristik tengah mewakili kondisi sistem nominal, dan diasumsikan 

untuk memotong karakteristik SVS pada titik A dimana V = V0 dan Is = 0. Jika 

sistem tegangan meningkat dengan ∆Eth (misalnya, karena penurunan tingkat beban 

sistem), V akan meningkat menjadi V1, tanpa SVS. Dengan SVS, bagaimanapun, 

titik awal bergerak ke B; Dengan menyerap arus induktif I3, SVS menahan tegangan 

pada V3. Demikian pula, jika sumber tegangan turun (karena kenaikan tingkat 

beban sistem, SVS menahan tegangan pada V4, dan bukannya di V2 tanpa SVS. Jika 

kemiringan Ks dari karakteristik SVS adalah nol, tegangan telah ditahan di V0 untuk 

kedua kasus di atas. 

 

Efek dari penggunaan switched capacitors: 

Dapat dilihat bahwa SVS bukanlah sumber tegangan seperti kondensor. 

Sebagai gantinya, ia mengubah sistem tegangan pada titik sambungan dengan 

memvariasikan arus reaktif yang ditarik atau dipasok ke sistem. SVS bertindak 

sebagai beban reaktif variable yang disesuaikan sehingga menjaga tegangan ac 

yang hampir konstan. 

 

 

Gambar 3.16 Use of switched capacitors to extend continuos control range 
 

 

Secara umum, elemen SVS beroperasi berdasarkan prinsip kerentanan yang 

dapat disesuaikan. Kerentanan yang terkendali dari sebuah reaktor atau kapasitor. 

Selanjutnya akan dibahas tentang pengoperasian elemen yang lebih umum 

digunakan: TCR, TSC dan MSC. 
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Thyristor-controlled reactor (TCR) 

Prinsip Operasi 

Komponen dasar dari TCR adalah rangkaian reaktor dengan saklar 

bidirectional thysistor. Thyristor melakukan siklus setengah frekuensi tergantung 

pada sudut tembakan α, yang diukur dari persimpangan nol dari tegangan. 

Konduksi penuh diperoleh dengan sudut penembakan 90o. Arus pada dasarnya 

adalah sudut reaktif dan sinusoidal. Sudut penembakan antara 0o dan 90o tidak 

diperbolehkan karena menghasilkan arus asimetris dengan komponen dc. 

Misalkan α adalah sudut konduksi, yang berhubungan dengan α oleh 

 

.............................................................................................. (3.5) 

Arus sesaat i diberikan oleh 

 ...................................... (3.6) 

 

Analisis Fourier dari bentuk gelombang arus memberikan komponen 

fundamental: 

........................................................................................ (3.7) 

 

di mana I1 dan V adalah nilai RMS, dan XL adalah reaktansi dari frekuensi dasar 

reaktor. Efek peningkatan α (yaitu, penurunan alfa) adalah untuk mengurangi 

komponen I1 yang mendasar. Hal ini setara dengan meningkatkan induktansi efektif 

reaktor.  

Akibatnya, sejauh komponen arus frekuensi terakhir, TCR adalah kerentanan 

yang dapat dikontrol. Kerentanan yang efektif sebagai fungsi dari α penembakan 

adalah 
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Gambar 3.17 Thyristor-controlled reactor (TCR) 
 

 

............................................................................. (3.8) 
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Nilai maksimum dari kerentanan efektif pada konduksi penuh (α = 90o, α = 

180o), dan sama dengan 1/XL ; nilai minimum adalah nol, diperoleh dengan α=180o 

atau α = 0o. 

Prinsip kerentanan kontrol ini dikenal juga sebagai phase control (fase 

kontrol). Kerentanan tersebut beralih ke sistem untuk mengurangi fraksi setiap 

setengah siklus. Variasi dalam kerentanan arus TCR berkelanjutan. TCR 

memerlukan sistem kontrol yang menentukan penembakan instan (yaitu, 

penembakan α). Dalam beberapa desain sistem kontrol merespon sebagai sinyal 

yang secara langsung mewakili kerentanan yang diinginkan.  

Selain itu, kontrol merespon sinyal kesalahan seperti penyimpangan 

tegangan, sinyal stabilisasi tambahan, dll. Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

........................................................................................... (3.9) 

di mana XSL adalah reaktansi kemiringan yang ditentukan oleh tambahan sistem 

kontrol. 

Karakteristik tegangan TCR dapat diperluas ke daerah kapasitif dengan 

menambahkan secara paralel sebuah kapasitor tetap atau kapasitor yang diaktifkan. 

 

 

 

Gambar 3.18 Fundamental voltage-current characteristic of TCR 
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Harmonisasi : 

Karena α meningkat dari 90o menjadi 180o, bentuk gelombang arus menjadi 

turun dan sinusoidal menjadi turun ; dengan kata lain, TCR menghasilkan 

harmonisasi.  

Untuk perangkat fase tunggal yang dipertimbangkan sejauh ini, jika 

penembakan thyristor simetris (sama untuk kedua thyristor), hanya harmonisasi 

ganjil yang dapat dihasilkan. Untuk sistem tiga fasa, pengaturan yang sesuai adalah 

memiliki tiga elemen TCR fase tunggal yang terhubung dalam delta (6 pulse TCR). 

Untuk kondisi keseimbangan, semua harmoni triple (3,9, ...) beredar di dekat 

dengan delta dan oleh karena itu tidak ada dalam saluran arus. Filter sering kali 

digunakan untuk menghilangkan arus harmonisasi. 

 

Gambar 3.19 Three-phase TCR arrangements 
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Penghilangan harmonisa ke 5 dan ke 7 dapat dicapai dengan menggunakan 

dua dari 6 TCR pulse dengan nilai yang sama, diberi umpan dari dua gulungan 

sekunder dari step-down trafo, satu terhubung pada Y dan yang lainnya di ∆ seperti 

ditunjukkan pada Gambar (b). Karena tegangan yang diaplikasikan pada TCR 

memiliki selisih fasa harmonisasi 30o, 5 dan 7 dieliminasi dari jalur sisi depan 

primer. Ini dikenal sebagai pengaturan pulse 12 karena ada 12 thyristor yang 

bekerja setiap tiga fasa siklus dalam tegangan. Dengan skema 12 pulse, karakter 

orde terendah dari harmonisari adalah 11 dan 13. Ini bisa disaring dengan kapasitor 

sederhana. 

Respon dinamis: 

Respon TCR dalam waktu sekitar 5 sampai 10 ms, namun penundaan 

dilakukan dengan rangkaian pengukuran dan kontrol. Untuk memastikan stabilitas 

loop kontrol, tingkat responnya mungkin terbatas. Untuk alasan ini, waktu respon 

biasanya berkisar antara 1 sampai 5 siklus suplai frekuensi. 

Thyristor-switched capacitor (TSC) 

Prinsip Operasi: 

Skema kapasitor thyristor-swithced terdiri dari penyimpanan kapasitor yang 

dibagi menjadi unit berukuran tepat, yang masing-masing dinyalakan dan 

dimatikan dengan menggunakan saklar thyristor. Setiap unit fasa tunggal terdiri 

dari kapasitor (C) secara seri dengan saklar thyristor bidirectional dan induktor 

kecil (L). Tujuan dari induktor adalah untuk membatasi pergantian transien, untuk 

memperlambat arus masuk, dan untuk mencegah resonansi pada jaringan. Dalam 

aplikasi tiga fasa, unit dasar terhubung di ∆ seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 

(b). 

 

Gambar 3.20 Thyristor-switched capacitor (TSC) 
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Perpindahan kapasitor transien yang mungkin besar atau kecil tergantung 

pada frekuensi resonansi kapasitor dengan sistem eksternal. Kontrol penembakan 

thyristor dirancang untuk meminimalkan perpindahan transien. Hal ini dicapai 

dengan memilih perpindahan cepat ketika tegangan di saklar thyristor minimal, 

idealnya nol. Switching-on instants (t1) dipilih sehingga tegangan V maksimal dan 

memiliki polaritas yang sama seperti tegangan kapasitor; Ini memastikan 

perpindahan tanpa transien. Switching-off instants (t2) sesuai dengan angka nol saat 

ini. Kapasitor kemudian akan dibebankan ke tegangan puncak, baik positif maupun 

negatif, siap untuk operasi berikutnya. 

 

 

 

Gambar 3.21 Switch operation of a TSC 
 

 

Penggunaan kontrol kerentanan oleh TSC diketahui sebagai kontrol silang 

integral; kerentanan dialihkan untuk jumlah integral dari setengah siklus yang tepat. 

Kerentanan dibagi menjadi beberapa unit paralel, dan kerentanannya bervariasi 

dengan mengendalikan jumlah unit dalam konduksi. Setiap perubahan bisa 

dilakukan setiap setengah siklus. Bentuk kontrol ini tidak menghasilkan 

harmonisasi. 
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Gambar 3.22 TSC scheme 
 

 

Respon dinamis: 

Kontrol tegangan yang diberikan bersifat terputus-putus atau bertahap, 

ditentukan oleh tingkatan dan jumlah unit konjungsi paralel. Dalam aplikasi 

tegangan tinggi, jumlah dari shunt capacitor banks terbatas karena tingginya biaya 

thyristor. Karakteristik sistem tenaga V/I, karena kondisi sistem berubah, 

memotong karakteristik TSC V/I pada titik diskrit. Tegangan terminal V dikontrol 

dalam rentang Vref ±DV/2, di mana DV adalah dead band.  

 

 

Gambar 3.23 VI characteristics of a TSC and power system 
 

 

Bila sistem beroperasi sehingga karakteristiknya ditunjukkan oleh garis S1, 

maka kapasitor C1 akan dinyalakan dan titik operasi A berlaku. Jika karakteristik 

sistem tiba-tiba berubah menjadi S2, terminal tegangan awalnya turun ke nilai yang 
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ditunjukkan oleh titik operasi B. Kontrol TSC di persediaan C2 untuk mengubah 

titik operasi ke C, membawa tegangan dalam kisaran yang diinginkan. Dengan 

demikian arus kompensator dapat berubah dalam langkah-langkah terpisah. Waktu 

yang dibutuhkan untuk menjalankan perintah dari controller berkisar dari satu 

setengah siklus ke satu siklus. 

 

Mechanically switched capacitor (MSC) 

Biasanya, skema MSC terdiri dari satu atau lebih unit kapasitor yang 

terhubung ke sistem daya oleh pemutus arus. Sebuah reaktor kecil mungkin 

dihubungkan secara seri dengan kapasitor untuk mengurangi energi transien dan 

mengurangi harmonisasi. Pemutus sirkuit prestisius dan pemutus bebas harus 

digunakan untuk menghindari kelebihan tegangan karena kapasitor yang beralih 

transien. 

Karakteristik V/I adalah linier dan serupa dengan TSC. Waktu respon sama 

dengan waktu perpindahan pengaturan pemutus arus yang berada di urutan 100 ms 

setelah inisiasi instruksi peralihan operasi. Peralihan sering tidak dimungkinkan 

kecuali perangkat debit disediakan. 

 

Sistem var static praktis 

Skema kompensasi var statis dengan rentang kontrol yang diinginkan dapat 

dibentuk dengan menggunakan kombinasi elemen yang dijelaskan di atas. 

Beberapa konfigurasi SVS telah berhasil diterapkan untuk memenuhi kebutuhan 

sistem yang berbeda. Respon kecepatan, rentang ukuran, fleksibilitas, kerugian, dan 

biaya yang dibutuhkan merupakan pertimbangan penting dalam memilih 

konfigurasi untuk aplikasi tertentu. 
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Gambar 3.24 A typical static var system 
 

 

 

 

Gambar 3.25 SVS steady-state characteristics 
 

 

Aplikasi kompensator var statis 

Sejak aplikasi pertama pada akhir 1970an, penggunaan SVC dalam sistem 

transmisi terus meningkat. Berdasarkan kemampuannya untuk memberikan kontrol 

daya dan tegangan reaktif yang terus menerus dan cepat, SVC dapat meningkatkan 

beberapa aspek kinerja sistem transmisi. Aplikasinya sampai saat ini adalah sebagai 

berikut: 



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │Kontrol Daya Reaktif dan Tegangan                                                                   III-   35 

1. Kontrol sementara (power frequency) tegangan lebih 

2. Pencegahan penurunan tegangan 

3. Peningkatan stabilitas transien 

4. Peningkatan redaman osilasi sistem. 

Pada tingkat subtransmisi dan distribusi, SVC digunakan untuk 

menyeimbangkan tiga fase sistem pemasok beban yang tidak seimbang. SVC juga 

digunakan untuk meminimalkan fluktuasi suplai tegangan yang disebabkan oleh 

pengaruh beban berulang seperti beban dragline dari pabrik pertambangan, rolling 

mills, dan tungku busur. 

Tungku busur adalah kasus khusus dari pengaruh beban. Yang menyebabkan 

fluktuasi tegangan dengan frekuensi yang bervariasi antara 2 dan 10 Hz. Ini 

menghasilkan kedipan lampu filamen di area beban yang berdekatan. Beberapa 

peralatan elektronik dan penerima televisi mungkin juga terpengaruh. Istilah 

"kedipan tegangan" digunakan untuk menggambarkan fluktuasi tegangan yang 

begitu cepat. Untuk meminimalkan efek buruk pada daerah beban yang berdekatan, 

fluktuasi tegangan harus dijaga di bawah tingkat minimum yang dapat diterima 

(biasanya 0,3%). SVC menyediakan cara efektif dan ekonomis untuk 

menghilangkan masalah kedipan tegangan dan telah banyak digunakan untuk 

aplikasi semacam itu sejak awal 1970an. 

 

 

3.9 Prinsip Kompensasi Sistem Transmisi 

Sebagaimana sebelumnya telah diuraikan berbagai perangkat yang digunakan 

untuk kompensasi reaktif sistem transmisi. Aplikasi terencana dan terkoordinasi 

dari perangkat ini sangat penting untuk perancangan dan pengoperasian sistem yang 

dapat diandalkan secara ekonomis. Karena kompensasi reaktif mempengaruhi 

steady state serta kinerja sistem yang dinamis, diperlukan studi aliran daya dan 

kestabilan yang rinci untuk menetapkan skema kompensasi yang sesuai. Akan 

dijelaskan dalam studi aliran daya. Studi stabilitas akan dibahas di mana 

dipertimbangkan berbagai aspek stabilitas sistem. 
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Selain simulasi terperinci, pemahaman tentang prinsip kompensasi reaktif 

dalam sistem transmisi sangat berharga untuk pemilihan dan penerapan perangkat 

kompensasi yang tepat. 

 

Uniformly distribute fixed series and shunt compensation 

Tanpa kompensasi, dengan asumsi saluran lossless, ungkapan untuk dua 

parameter saluran tersebut adalah 

................................................................... (3.10) 

 ..................................................................................... (3.11) 

 

dengan fasa konstan β diberikan oleh 

.............................................................. (3.12) 

 di mana: 

 

Mari kita tentukan jumlah yang sesuai dengan kompensasi dengan 

menggunakan superscript prime ('). 

Dengan kompensasi shunt yang terdistribusi secara merata yang memiliki 

kerentanan bsh per satuan panjang, kerentananefektif shunt diberikan oleh 

....................................................................... (3.13) 

di mana ksh adalah tingkat kompensasi shunt yang didefinisikan sebagai 

.................................................................................................. (3.14) 

 

Positif untuk induktif shunt compensation dan negative untuk kapasitas shunt 

compensation. 
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Nilai efektif dari karakteristik impedansi dan fasa konstan dengan shunt 

compensation berhubungan dengan nilai yang tidak dikompensasikan sebagai 

berikut: 

.............................................................................. (3.15) 

dan 

........................................................................................ (3.16) 

Shunt capacitive compensation pada dasarnya menurunkan Zc dan 

meningkatkan β, sedangkan shunt inductive compensation menaikkan Zc dan 

menurunkan β. 

Dengan beragam distribusi series capacitive compensation dari Cse jarak per 

unit, rangkaian reaktansi efektif adalah 

........................................................................ (3.17) 

di mana kse adalah tingkat kompensasi kapasitif seri yang didefinisikan sebagai 

............................................................................................. (3.18) 

Positif untuk capacitive series compensation. 

Nilai efektif dari karakteristik impedansi dan fasa konstanta dengan 

kompensasi seri adalah 

......................................................................... (3.19) 

dan 

......................................................................................... (3.20) 

Kompensasi seri (kapasitif) menurunkan ZC dan β. 

Dengan kompensasi shunt dan seri, efek gabungannya adalah sebagai berikut: 

.................................................................................... (3.21) 
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.......................................................................... (3.22) 

 

Sudut saluran efektif (θ’) dan beban natural (P0’) diberikan oleh 

............................................................................ (3.23) 

..................................................................................... (3.24) 

 

Efek kompensasi pada tegangan saluran: 

Dalam kondisi beban ringan, sebuah profil tegnagn rendah dicapai dengan 

kompensasi shunt induktif. Sebagai contoh, dengan ksh = 1 (kompensasi induktif 

100%), θ’ dan P0’ dikurangi menjadi nol dan Zć meningkat sampai tak terhingga; 

Hal ini mengakibatkan tegangan datar pada nol. 

Di bawah konduksi beban berat, tegangan datar bisa dicapai dengan 

menambahkan kompensasi kapasitif shunt. sebagai contoh. Untuk mengirimkan 1.4 

P0 dengan profil tegangan datar, kompensasi kapasitif shunt dari ksh = -0,96 

diperlukan. 

Kompensasi kapasitif seri, secara teori, digunakan sebagai ganti kompensasi 

shunt untuk memberikan profil tegangan datar, di bawah muatan berat. Sebagai 

contoh, profil tegangan datar dapat dicapai pada beban 1,4 P0 dengan kompensasi 

seri terdistribusi kse = 0,49. Dalam prakteknya, kapasitor seri tidak sesuai untuk 

mendapatkan profil tegangan halus di sepanjang saluran. Jelas, langkah perubahan 

tegangan terjadi pada titik dimana kapasitor seri diterapkan. Namun, mereka 

memperbaiki regulasi tegangan pada titik tertentu, yaitu, perubahan tegangan 

dengan beban berkurang. 

 

Efek kompensasi pada tenaga maksimum : 

Dinyatakan sebagai : 
 

................................................................................... (3.25) 
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Daya maksimum (sesuai dengan δ = 90) dapat meningkat dengan 

menurunkan Zć atau θ’, atau keduanya. Impedansi karakteristik Zć dapat dikurangi 

dengan kapasitif kompensasi shunt, namun disertai dengan kenaikan pada panjang 

kabel listrik di sisi lain, penurunan kompensasi induktif shunt θ, namun 

meningkatkan Zć. Hanya kompensasi kapasitor seri yang berkontribusi terhadap 

penurunan Zć dan θ’. 

Namun, kita harus mengakui bahwa kompensasi diperlukan dalam semua 

kasus untuk memenuhi kedua tujuan tersebut: (i) meningkatkan tingkat puncak, di 

mana profil tegangan rata, dan (ii) mengurangi panjang listrik untuk meningkatkan 

stabilitas. Saluran pendek mungkin memerlukan dukungan tegangan, yaitu 

kenaikan Pό, meskipun panjang listrik yang melekat kecil. Hal ini dapat dicapai 

dengan kapasitor shunt, sehingga θ’ tidak menjadi berlebihan akibatnya. Di sisi lain, 

saluran yang panjangnya sekitar 500 km tidak bisa dimuat sampai dengan P0 karena 

θ; Dalam kasus tersebut, pengurangan θ’ adalah prioritas pertama. 

 

Uniformly distributed regulated shunt compensation 

Berdasarkan dari kompensasi shunt Ksh sehingga muatan alami efektif (Pό) 

sama dengan tenaga yang dikirmkan (P0) setiap saat. Didapatkan persamaan: 

 

Akibatnya, dengan kompensasi shunt yang terus menerus diatur, θ’ = ό setiap saat. 

Maka, 

.................................................. (3.26) 

Maka dengan ini didapatkan hubungan linier antara P dan ό, bukan hubungan 

sinusoidal tetap atau bukan kompensasi. Ini berarti batas stabilitas sinyal kecil 

(steady-state) dengan kompensasi yang teregulasi tidak terbatas. Dengan V0 yang 

menunjukkan garis laju tegangan, kemiringan karakteristik  P-δ diberikan oleh 

 

.................................................................................... (3.27) 
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Kompensasi shunt yang diatur secara efektif mengubah Ksh terus menerus 

sehingga Pό = p. Untuk setiap nilai Ksh, ada karakteristik P sinusoidal. Sebagai 

perubahan daya P yang ditransmisikan, regulator secara efektif menyesuaikan Ksh 

sehingga titik operasi bergeseran sedikit dari satu kurva ke kurva lainnya 

sedemikian rupa sehingga terletak pada garis lurus (linear) dengan kemiringan 

positif. Untuk operasi yang baik pada tingkat transfer daya tinggi, regulator harus 

bekerja cepat dan terus menerus untuk mencegah pergerakan sepanjang 

karakteristik sinusoidal sesuai dengan nilai Ksh saat ini sebelum beralih ke 

karakteristik baru. 

Dalam prakteknya, kompensasi ini hampir dapat dicapai dengan 

menempatkan kompensator aktif, seperti kondensor atau sistem var statis, pada 

interval diskrit sepanjang saluran. Kompensator akan menahan tegangan konstan 

sama dengan V0 pada banyak titik sepanjang saluran untuk semua tingkat beban; 

Ini hampir memenuhi persyaratan untuk muatan alami efektif (Pό) agar sama 

dengan nilai daya saat ini (P) yang ditransmisikan. 

Untuk daya reaktif  total yang diberikan atau diserap oleh regulator tegangan 

konstan, didapatkan persamaan 

............................................................................. (3.28) 

 

Untuk P lebih besar dari P0, tenaga reaktif yang dibutuhkan adalah kapasitif. 

Daya reaktif meningkat seiring kuadrat daya yang ditransmisikan. 

Kinerja yang bagus dari skema semacam itu bergantung pada kemampuan 

semua regulator untuk mempertahankan tegangan konstan sepanjang saluran. Jika 

satu regulator gagal atau jika mencapai batas daya reaktif, stabilitas keseluruhan 

sistem mungkin akan terpengaruh. 
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Gambar 3.26 Line with midpoint regulated compensation 

 

 

Midpoint regulated compensation: 

Kerentanan kompensasi terus menerus bervariasi sehingga Em konstan. Untuk 

kesederhanaan, akan diasumsikan bahwa ES = ER = Em = E. Saluran dianggap 

terdiri dari dua independent section, masing-masing bagian memiliki sudut saluran 

θ/2, di mana θ adalah saluran sudut dari keseluruhan saluran. Ekspresi daya yang 

ditransmisikan adalah 

........................................................................ (3.29) 

Bila E sama dengan tingkat tegangan , P dapat dinyatakan dalam istilah 

kekuatan alami P0 dari saluran yang tidak dikompensasikan sebagai berikut: 

.............................................................................. (3.30) 

 

Untuk saluran yang tidak terkompensasi, daya yang ditransmisikan diberikan 

oleh 

......................................................................................... (3.31) 

Rasio daya maksimal yang bisa ditransmisikan dengan dan tanpa kompensasi 

midpoint regulated dapat ditulis 

..................................................................................... (3.32) 

Tabel 3.2 menunjukkan nilai dari rasio untuk panjang saluran yang berbeda 

(dengan asumsi β = 0,0013 rad / km). 
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Gambar 3.27 menunjukkan plot karakteristik tenaga berbanding karakteristik 

sudut dengan dan tanpa midpoint regulated  kompensasi untuk panjang saluran 600 

km (β = 44,7o). 

Jika kompensasi yang diatur memiliki kemampuan daya reaktif yang tidak 

terbatas, ia akan menahan tegangan midpoint melalui tingkat beban seperti yang 

terlihat di atas. Di sisi lain, jika memiliki ukuran yang terbatas, ia hanya bisa diatur 

sampai output kapasitifnya maksimal. Kinerjanya melampaui batas ini tergantung 

dari jenis perangkatnya. 

 

Tabel 3.2 List the values of the above ratio for different line lengths 

 

 

 

Gambar 3.27  

Power-angle relationship with and without midpoint regulated compensation 
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Sebagai contoh, SVS yang diterapkan pada midpoint 600 km yang 

ditampilkan di bawah. SVS berkinerja sebagai kompensasi yang diatur sampai batas 

tenaga output reaktif tercapai. Jika SVS memiliki kapasitas tak terbatas, 

karakteristik P-δ ditunjukkan sebagai kurva 1. Jika SVS memiliki tingkat 

maksimum kapasitas 750 MVAr pada tingkat tegangan, bila batas kapasitif 

tercapai, SVS berperan sebagai kapasitor sederhana. Titik ini mewakili transisi dari 

operasi kontrol kerentanan tegangan variabel ke operasi konstan-βsh yang 

ditunjukkan oleh kurva 2. 

 

 

 
 

Gambar 3.28 

Performance of a 600 km line with a SVS regulating midpoint voltage 
 

 

Jika batas kapasitansi SVS adalah 1.500 MVAr, konstanta -Bsh yang sesuai 

ditunjukkan oleh kurva 3. Dalam kasus ini, titik transisi (B) berada pada bagian 

yang tidak stabil (di luar δ = 90o) dari kurva sudut daya. Operasi akan menjadi tidak 

stabil mengikuti transtion dari modus kerentanan variabel ke mode kapasitor tetap. 
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Dengan kapasitas SVS tak terbatas, daya maksimal yang bisa ditransmisikan 

adalah 2.63P0. Namun, hal ini dicapai oleh SVS yang menggunakan sejumlah besar 

daya reaktif pada nilai tinggi P. Gambar 3.29 menunjukkan sebidang daya reaktif 

(Q) yang disuplai (atau diserap) oleh SVS untuk mempertahankan tegangan 1.0pu 

saat ditransmisikan. Kekuatan P bervariasi. SVS mengadsorpsi Q bila P kurang dari 

P0 dan memasok Q saat P lebih besar dari P0. Q yang dipasok tidak berlebih untuk 

P kurang dari sekitar 1,4 P0. Dengan batas tertentu, mungkin tidak ekonomis untuk 

menyediakan SVS dengan kemampuan daya reaktif yang dibutuhkan; Mungkin 

lebih murah untuk mencapai kemampuan transmisi yang diinginkan dengan cara 

alternatif. 

 

 

Gambar 3.29 Reactive power supplied by SVS as a function of transmitted power 
 

 

Dalam analisis, terdapat efek dari karakteristik SVS droop yang dapat 

diabaikan; hal ini dapat diasumsikan bahwa slope reaktansi XSL menjadi nol. Efek 

dari XSL yang terbatas adalah untuk mengurangi daya maksimum dan kebutuhan 

daya reaktif. 

Arbitrary number of regulated compensators: 

Selanjutnya kita akan mempertimbangkan kasus umum dimana kompensasi 

diatur oleh n-1 diterapkan pada jalur secara berkala sehingga jalur tersebut terbagi 

menjadi n bagian independen. Daya yang ditransmisikan sekarang diberikan oleh. 
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.............................................................................. (3.33) 

 

Rasio daya maksimum yang dapat ditransmisikan dengan dan tanpa 

kompensasi yaitu: 

 

....................................................................................... (3.34) 

 

Dalam Tabel 3.3 di bawah menunjukkan daftar rasio untuk nilai-nilai n yang 

berbeda untuk suatu saluran dengan panjang 600 km (diasumsikan β = 0,0013 

rad/km). 

 

 

Tabel 3.3 Lists the above ratio for different values of n for a line length 

 

 

Dalam Gambar 3.30 menunjukkan plot dari karakteristik P-δ untuk nilai-nilai 

n yang berbeda. 
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Gambar 3.30 

 Power-angle relationships with regulated compensation at discrete intervals 

dividing line into n independent sections 
 

 

 

3.10 Pemodelan Peralatan Kompensasi Reaktif  

Dalam studi aliran daya dan kestabilan, perangkat kompensasi pasif (seperti 

kapasitor shunt, reaktor shunt, dan kapasitor seri) dimodelkan sebagai elemen 

masuk dari nilai tetap. Perangkat tersebut termasuk dalam matrik admittance 

jaringan beserta urutan transmisi jaringan elemen pasif.  

Kondensor sinkron dimodelkan sebagai generator sinkron namun tanpa 

output daya aktif steady-state. Kecuali kenyataan bahwa tidak ada penggerak 

utama, representasi kondensor sinkron dan sistem eksitasi terkait serupa dengan 

generator sinkron. Namun, model khusus diperlukan untuk mewakili kompensator 

var statis. 

 

Pemodelan sistem var statis 

Dalam Gambar 3.31 menunjukkan diagram skematik dari SVS yang khas. 

Perangkat ini terdiri dari kapasitor TCR, dan diaktifkan (thyristor atau mekanik), 

dan memiliki karakteristik steady state yang ditunjukkan dalam Gambar 3.32. 

Karakteristik dan pemodelan SVS dengan konfigurasi yang berbeda yang terdiri 

dari jenis SVC lainnya secara konseptual adalah sama. 
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Gambar 3.31 Schematic of typical SVS 
 

 

 

Gambar 3.32 Steady-state V-I characteristic 
 

 

 

Gambar 3.33 Steady-state equivalent circuits of a SVS 
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Mode operasi normal berada pada kisaran linier kontrol. Dalam mode ini, 

SVS seperti yang terlihat dari bus HV setara dengan sumber tegangan Vref secara 

seri dengan reaktansi kemiringan XSL. Ketika operasi SVS mencapai batas kapasitif, 

perangkat tersebut menjadi kapasitif tetap (BC) yang terhubung ke bus LV. 

Reaktansi antara bus LV dan bus HV adalah reaktansi kebocoran transformator XT. 

Demikian pula, ketika operasi SVS mencapai batas induktif, perangkat menjadi 

suseptansi tetap (BL) yang nilai bersihnya bersifat induktif. Nilai maksimum arus 

SVS terbatas pada ISmax. 

Reaktansi transformator XT terbagi mejadi inti XSL dan XT-XSL, dengan 

membuat bus (M). Ini memungkinkan representasi SVS yang tepat saat beroperasi 

dalam mode kontrol linier, termasuk efek reaktansi lereng. Dalam mode ini, SVS 

direpresentasikan sebagai bus PV (dengan P = 0) mengendalikan tegangan bus M 

sama dengan Vref. 

 

 

Gambar 3.34 SVS representation in power-flow studies 
 

 

Ketika salah satu dari batas reaktif tercapai, SVS menjadi sederhana dari nilai 

yang terhubung ke bus LV; Tegangan bus M tidak lagi terkendali. Arus SVS 

terbatas pada ISmax. 

 

Representasi dalam studi stabilitas: 

Sistem var statis biasanya dikonfigurasi untuk memenuhi persyaratan sistem 

individual. Teknik kontrol yang digunakan bervariasi tergantung pada pemasok 

peralatan dan model peralatan. Oleh karena itu, model stabilitas standar yang 

mampu merepresentasikan secara rinci berbagai macam SVS yang digunakan 

belum dikembangkan. Sebagai gantinya, model dasar yang sesuai untuk tujuan 

umum telah direkomendasikan oleh CIGRE.  

Seperangkat model dasar baru yang mencakup perkembangan terakhir telah 

disiapkan oleh IEEE. Model dasar semacam itu memadai untuk penelitian tujuan 
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umum dimana fitur utama yang spesifik untuk pemasangan individual tidak 

mempengaruhi stabilitas analisis. Model ini juga dapat digunakan untuk studi 

pendahuluan yang melibatkan instalasi baru. Untuk studi terperinci, bagaimanapun, 

model akurat yang mencerminkan kontrol sebenarnya mungkin diperlukan. 

Model stabilitas dapat dikembangkan dengan mengidentifikasi model 

matematis untuk setiap blok fungsional. 

 

 

Gambar 3.35 SVS functional block diagram 

 

 

Thyristor-controller reactor (TCR) blok mewakili variasi kerentanan reaktor 

sebagai fungsi dari sudut penembakan, sirkuit penembakan thyristor dan rangkaian 

linear yang digunakan untuk mengkompensasi hubungan nonlinier antara 

kerentanan BL dan sudut sumbu konduksi. 

 

Gambar 3.36 Model of TCR block 
 

 

Batas yang ditunjukkan pada blok sirkuit penembakan merupakan batas sudut 

konduksi, yang pada gilirannya menentukan nilai pembatas dari BL. Pada per unit, 
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nilai maksimum BL adalah 1,0. Biasanya, nilai minimum BL untuk TCR adalah 0,02 

pu; Mungkin diasumsikan nol. Parameter Td adalah keterlambatan transportasi 

gating; Ini memiliki nilai sekitar 1 ms dan biasanya diabaikan, membuat e-sTd = 1.0. 

Waktu TB konstan yang terkait dengan kontrol urutan penembakan thyristor 

memiliki nilai sekitar 5 ms; Mungkin juga terbengkalai untuk kebanyakan 

penelitian. 

Jika hubungan nonlinier antara σ dan BL diasumsikan sebagai kompensasi 

yang sempurna dan Td dan TB diabaikan, blok TCR dapat ditunjukkan dengan 

perolehan unit batas. 

 

 

 

Gambar 3.37 Simplified model of TCR block 
 

 

Gambar 3.38 Voltage regulator models 
 

 

Dengan pengatur tipe proporsional, gain KP adalah timbal balik dari 

karakteristik droop, yaitu reaktansi kemiringan XSL. Waktu konstan Tp biasanya 

berada di kisaran 50 ms sampai 100 ms. Karakteristik droop diperoleh melalui 

umpan balik arus SVS. Pembatas yang terkait dengan kedua bentuk regulator 

adalah tipe non windup. 
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Blok rangkaian ukur meliputi transformer instrumen, katup arus A/D, dan 

penyearah. Rangkaian ini berisi penundaan transportasi dan konstanta waktu yang 

sangat kecil. Oleh karena itu, rangkaian pengukuran dapat ditunjukkan dengan 

konstanta waktu yang sederhana sesuai urutan 5 ms atau sebagai perolehan satuan. 

Gambar 3. 39 menunjukkan model dari thyristor switched capacitor (TSC) 

dengan parameter yang dinyatakan dalam per unit rating MVA (ϱTSC) dan kV dari 

TSC sebagai nilai dasar. Dalam model , TC adalah konstanta waktu yang terkait 

dengan kontrol urutan thyristor. 

Nt adalah jumlah total unit persediaan pergantian kapasitor individual 

(diasumsikan berukuran sama), NC adalah jumlah unit yang diaktifkan pada waktu 

tertentu, dan TC adalah konstanta waktu yang terkait dengan kontrol urutan 

penembakan thyristor. Kontrol sinyal VC mencoba mempertahankan V2 dalam pita 

sempit, dengan tindakan kontrol yang dikoordinasikan dengan TCR. 

 

 

Gambar 3.39 TSC model 
 

 

 

 

Gambar 3.40 Combined TCR and TSC representation 
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Gambar 3.41 Simplified model of a SVC comprising a TCR and a FC 
 

 

Selain itu, untuk umpan balik (feedback) dari tegangan bus HV (high voltage) 

untuk mengendalikan SVS, juga dapat digunakan untuk meningkatkan stabilitas 

sistem tenaga. 

 

 

3.11 Aplikasi Tap-Changing Transformers pada Sistem Transmisi  

Transformer dengan fasilitas tap-changing merupakan sarana penting untuk 

mengendalikan tegangan di seluruh sistem pada semua level tegangan. Dibahas 

prinsip operasi dan pemodelan transformator tap-change. Di sini akan 

dipertimbangkan bagaimana perangkat digunakan untuk mengendalikan tegangan 

dan daya reaktif pada tingkat sistem transmisi. 

Auto transformers digunakan untuk mengubah tegangan dari satu sub-sistem 

ke sistem lainnya (misalnya, 500 kV sampai 230 kV) sering dilengkapi dengan 

fasilitas tap-changing (ULTC) dengan beban kurang. Sistem perangkat ini bisa 

dikontrol baik secara otomatis maupun manual. Biasanya ada banyak transformator 

semacam itu sepanjang jaringan yang menghubungkan sistem transmisi dengan 

level yang berbeda. Kerana tau tap pada transformer ini memberikan cara mudah 

untuk mengendalikan aliran daya reaktif antar sub-sistem. Hal ini pada gilirannya 

dapat digunakan untuk mengendalikan profil tegangan, dan meminimalkan 

kerugian daya aktif dan reaktif. 

Kontrol transformator tunggal akan menyebabkan perubahan tegangan pada 

terminalnya. Selain itu, hal ini akan mempengaruhi aliran daya reaktif melalui 

transformator. Efek yang dihasilkan pada tegangan pada bus lain akan tergantung 

pada konfigurasi jaringan dan distribusi beban/ pembangkitan. Kontrol 
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terkoordinasi dari tap changer dari semua transformer yang menghubungkan sub-

sistem diperlukan jika tingkat tegangan umum harus diubah. 

Selama kondisi beban sistem tinggi, tegangan jaringan dijaga pada tingkat 

praktis tertinggi untuk meminimalkan kebutuhan daya reaktif dan meningkatkan 

keefektifan kapasitor shunt dan perubahan saluran. Tegangan operasi yang 

diizinkan tertinggi dari jaringan transmisi diatur oleh persyaratan bahwa tingkat 

insulasi peralatan tidak dapat dilampaui, dengan mempertimbangkan kemungkinan 

operasi switching dan kondisi outage.  

Selama kondisi beban ringan, biasanya diperlukan untuk menurunkan 

tegangan jaringan untuk mengurangi pengisian daya dan menghindari 

pengoperasian generator yang bekerja di bawah rating eksitasinya. 

Transformer dengan tap-changing yang tidak aktif dengan ULTC dapat 

digunakan untuk menjaga variasi per hari, per jam, dan menit demi menit dalam 

kondisi sistem, pengaturan transformer tap-changing yang tidak aktif harus dipilih 

secara hati-hati tergantung pada lama variasi jangka panjang karena perluasan 

sistem, pertumbuhan beban, atau perubahan musiman.  

Analisis aliran daya yang optimal memberikan metode yang mudah 

digunakan untuk menentukan pengaturan keran atau tap yang tepat dengan salah 

satu jenis fasilitas tap-changing. 

Praktik utilitas berkaitan dengan penerapan transformator ULTC terhadap 

sistem transmisi sangat bervariasi. Misalnya, praktik Ontario Hydro adalah untuk 

menyediakan fasilitas ULTC pada kebanyakan autotransformer 500/230 kV dan 

pada semua transformator pasokan area yang turun dari 230 kV atau 115 kV 

menjadi 44 kV, 27,6 kV, atau 13,8 kV. Semua transformator step-up 230/115 kV 

dan transformer step-up generator dilengkapi dengan fasilitas tap-changing yang 

tidak aktif. Dalam Gambar 3.42 menggambarkan susunan sistem secara umum.  
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Gambar 3.42 

 Single-line diagram of transmission network illustrating transformer tap change facilities 

 

 

 

 

3.12 Pengaturan Tegangan Sistem Distribusi   

Pengaturan tegangan otomatis atau automatic voltage regulator (AVR) 

sistem distribusi disediakan dengan menggunakan satu atau beberapa metode 

berikut: 

• Peraturan bus di gardu induk atau bus regulation at the substation 

• Regulasi pengumpan individu di gardu induk atau individual feeder regulation 

in the substation 

• Peraturan tambahan di sepanjang pengumpan atau supplementary regulation 

along the feeders. 

Peraturan bus substation 

Transformer gardu distribusi biasanya dilengkapi dengan peralatan ULTC 

yang secara otomatis mengendalikan tegangan sekunder. Sebagai alternatif, gardu 

induk mungkin memiliki pengatur tegangan terpisah yang mengatur tegangan bus 

sisi sekunder. 

Regulasi bus umumnya menggunakan unit tiga fasa, walaupun regulator fasa 

tunggal dapat digunakan pada aplikasi di mana tegangan fasa memiliki 

ketidakseimbangan yang signifikan. 
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Regulasi penyulang 

Pengatur tegangan penyulang mengendalikan tegangan setiap penyulang. 

Masing-masing unit fasa tunggal atau unit tiga fasa dapat digunakan, yang pertama 

lebih umum terjadi. Regulator fasa tunggal diperlukan saat fasa individu memenuhi 

beragam bentuk muatan. Regulator tiga fasa dapat memberikan kinerja kualitas 

tinggi yang sama seperti regulator fasa tunggal, bila fasa juga dimuat dan bila 

tegangan suplai seimbang. 

Jika ada beberapa penyulang yang dipasok oleh gardu induk, pengumpan 

dengan karakteristik serupa dapat dikelompokkan, dan regulator umum dapat 

digunakan untuk mengendalikan tegangan masing-masing kelompok penyulang. 

Dalam aplikasinya, di mana penyulang sangat panjang, regulator tambahan 

dan kapasitor shunt berada pada titik yang dipilih pada penyulang memberikan 

peraturan tambahan. 

Pengatur umpan juga kadang disebut sebagai transformator booster. Trafo 

konvensional dengan ULTC melakukan dua fungsi; tegangan transformator dan 

kontrol tegangan. Pengatur tegangan penyulang hanya melakukan fungsi terakhir; 

Artinya, mereka buck atau menaikkan tegangan tanpa mengubah level tegangan 

dasar. 

 

Jenis regulator penulang 

Ada dua tipe dasar pengatur tegangan pengumpan; Tipe induksi dan tipe 

langkah (step). Berikut ini adalah uraian singkat tentang prinsip operasi mereka. 

Pengatur tegangan induksi: 

Dalam Gambar 3.43 menunjukkan skematik dari regulator tegangan induksi 

atau induction voltage regulator. Perangkat ini terdiri dari dua set gulungan: (a) 

lilitan primer pada rotor dan terhubung melintasi saluran, dan (b) mengatur lilitan 

pada stator dan dihubungkan secara seri dengan saluran. 
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Gambar 3.43 Schematic of an induction regulator 
 

 

Tegangan yang diinduksi dalam gulungan seri regulator ditambahkan ke 

gulungan utama untuk menghasilkan tegangan output. Magnitudo dan polaritas 

yang diinduksi bergantung pada orientasi relatif dari lekuan regulator berkenaan 

dengan belitan primer. Dengan mengubah posisi rotor, tegangan output bisa 

divariasikan antara batas maksimum dan minimum. Posisi rotor dikendalikan oleh 

motor listrik yang merespon ke sinyal kontrol. 

Regulator induksi menyediakan keakuratan dan control yang berjalan terus 

menerus, serta kinerja yang dapat diandalkan. Kebanyakan dari tipe regulator 

terdahulu dapat berguna. Namun, biaya serta sebagian besar digantikan oleh 

regulator tipe langka.  

 

Step Voltage Regulator (SVR): 

Step voltage regulator pada dasarnya adalah sebuah autotransformator 

dengan keran atau step dalam rangkaian lilitan. Namun, SVR murni perangkat 

kontrol tegangan; tidak digunakan untuk transformasi tegangan. Tegangan yang 

diinduksi dalam gulungan seri ditambahkan ke atau dikurangkan dari tegangan 

primer tergantung pada polaritas dari gulungan seri. Sebuah sakelar balik (RS) 

disediakan untuk mengubah polaritas ini. Rangkaian tegangan output berliku 

bervariasi dengan mengubah posisi keran, yang bisa di lakukan dibawah beban. 
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Gambar 3.44 Schematic of a step voltage regulator 

 

 

Biasanya, SVR memiliki ketentuan untuk memriksa tegangan sebesar ±10% 

pada 32 steps, setiap langkah mewakili perubahan tegangan 5/8%. Hal ini dicapai 

dengan mengetuk gulungan seri menjadi delapan bagian yang sama, dengan 

masing-masing bagian memberikan 1-8 dari perubahan 10% tegangan. Terminal 

output dihubungkan ke tengah keran penghubung reaktor yang terkait dengan 

mekanisme tap-changing. Ini berlaku lebih lanjut membagi setiap langkah menjadi 

dua bagian yang sama, memberikan total 16 langkah dari 5/8% masing-masing. 

Saklar pembalik memungkinkan regulator menaikkan dan menurunkan tegangan 

output, yang mencakup kisaran dari plus atau minus 10% dari tgeangan regulasi 

dari 32 steps. 

SVR diatur untuk menahan tegangan konstan (dalam kisaran sempit) pada 

terminal sekundernya atau pada beberapa titik yang dipilih pada pengumpan seperti 

yang ditentukan oleh pengaturan (R dan X) dari kompensator drop line. Sensor 

tegangan membandingkan tegangan input ke tingkat tegangan preset. Jika tegangan 

input menyimpang dari titik di luar toleransi atau penyebaran untuk waktu tertentu, 

tap-changing mengoperasikan mekanisme perubahan keran sehingga membawa 

tegangan kembali ke jarak yang sempit. Rentang ini disebut "bandwitch", dan 

biasanya ±2% di sekitar titik pengaturan. Pengaturan waktu tunda untuk gerakan 

tekan pertama bisa berkisar antara 30 sampai 60 detik; Pengaturan 30 detik adalah 

yang biasa digunakan. 

Waktu yang dibutuhkan oleh mekanisme tap-changing untuk setiap gerakan 

tekan tambahan ada dalam kisaran 2 sampai 8 detik, dengan 6 detik menjadi waktu 

yang biasa digunakan. Dengan demikian, perubahan dari posisi netral menjadi 

dorongan penuh memakan waktu sekitar 2 menit. 
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Gambar 3.45 SVR control mechanism 

 

 

Aplikasi dari regulator tegangan dan kapasitor 

 Gambar 3.46 menunjukkan aplikasi dari regulator dan kapsitor shunt untuk 

control tegangan. Kurva 1 menunjukkan tegangan dengan dengan beban yang 

cukup merata di sepanjang saluran, tanpa regulator atau kapasitor. Tegangan untuk 

sebagian besar pengumpan terlihat berada di bawah nilai minimum yang 

diperbolehkan. Penambahan pengatur tegangan (R1) memindahkan profil tegangan 

ke atas, seperti ditunjukkan oleh kurva 2. Bank kapasitor (C), terletak pada sekitar 

dua pertiga panjang pengumpan dari gardu induk, memindahkan profil tegangan ke 

kurva 3. Penambahan regulator tambahan (R2) pada kira-kira sepertiga panjang 

pengumpan dari gardu induk akan membawa profil tegangan sepanjang seluruh 

pengumpan (dari konsumen pertama sampai yang terakhir) sampai batas 

maksimum dan minimum yang diijinkan. . 
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Gambar 3.46 

Voltage profile of a feeder with a station regulator (R1), supplementary regulator 

(R2) and a shunt capacitor bank (C) 
 

 

 

3.13 Pemodelan Sistem Kontrol Transformator ULTC  

Pemodelan transformator dengan fasilitas tap-changing telah dijelaskan 

sebelumnya. Di sini akan fokus pada model untuk sistem kontrol yang digunakan 

untuk mengubah keran/ tap trafo secara otomatis dalam keadaan berbeban. 

Diagram blok fungsional dari sistem kontrol ditunjukkan dalam Gambar 3.47,  

terdiri dari elemen dasar berikut: 

a) Mekanisme ganti-tekan yang digerakkan oleh unit motor atau tap-changing 

mechanism driven by a motor unit 

b) Regulator tegangan yang terdiri dari elemen pengukuran dan elemen waktu 

tunda atau voltage regulator consisting of a measuring element and a time-delay 

element 

c) Kompensator drop tegangan saluran atau line drop compensator. 
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Gambar 3.47 

Functional block diagram of control system for automatic changing  

of transformwe taps 

 

 
 

Fungsi dari kompensator drop line, adalah mengatur tegangan pada titik jauh 

sepanjang saluran atau pengumpan. Tegangan pada titik jauh disimulasikan dengan 

menghitung tegangan di impedansi kompensator (RC+jXC). Besarnya tegangan 

kompensasi diberikan oleh 

 

 

di mana Ṽt tegangan fasor yang diukur pada sisi sekunder transformator. 

Elemen pengukur regulator tegangan terdiri dari dead band yang dapat diatur 

dengan histeresis.  

 

Output dari elemen pengukuran adalah Vm, yang mengambil nilai 0, 1, atau -

1, tergantung pada input Verr. Dengan regulator dead band dan histeresis dari ε, 

hasilnya adalah 
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Elemen penundaan waktu digunakan untuk mencegah perubahan tap yang 

tidak perlu dalam menanggapi variasi tegangan transien dan untuk penundaan 

waktu yang diinginkan sebelum gerakan tap. Timer unit menentukan durasi waktu 

dari tegangan kesalahan (Verr) yang melebihi dead band. Waktu menaikkan jika 

Verr berada di luar dead band, mengatur ulang jika Verr ada di dalam dead band, 

jika ada gerakan tap (νn ≠ 0), atau jika Verr berosilasi di atas dan di bawah dead 

band. Output VD dari unit penundaan waktu biasanya nol. Jika waktu akumulasi T 

melebihi TD, maka VD diatur ke Vm (yaitu, 1 atau -1), sehingga mengirimkan sinyal 

ke motor tap-changer untuk memindahkan tap ke atas atau ke bawah. 

TD adalah sama dengan TD0 untuk gerakan tap pertama. Beberapa regulator 

memiliki kebalikan karakteristik waktu penundaan, dimana penundaan waktu 

adalah kebalikan yang sebanding dengan tegangan eror: 

 

Motor-drive unit dan mekanisme tap-changer menunjukkan kesederhanaan 

waktu penundaan Tm yang menjadi pelengkapan. Sinyal output Vn menunjukkan 

perubahan tambahan di posisi tap, dan adalah sama dengan 0, 1 atau -1. Sedangkan 

per unit rasio setelah ith adalah  

 

di mana ∆�̅� adalah per unit rasio step yang berhubungan dengan perubahan setiap 

posisi tap dalam satu step. 
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Contoh Soal dan Jawab : 

Contoh 3.1:  

Suatu saluran sistem transmisi 500 kV yang dipertimbangkan mengalami kerugian 

mempunyai parameter sebagai berikut: 

 

 

 

Saluran transmisi tersebut dengan panjang 600 km, mentransfer daya antara dua 

buah sumber seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 3.C1. Besar tegangan sumber 

masing-masing adalah 1,0 pu. Tujuan permasalahan ini adalah bagaimana menguji 

kinerja (performance) sistem tanpa dan dengan kompensasi. Akan dipertimbangkan 

penggunaan kompensasi kapasitor paralel (shunt) dan kapasitor seri yang dipilih 

untuk memperbaiki / memelihara tegangan midpoint sebesar 1,0 pu ketika daya 

yang ditransfer (P) sebanding dengan 1,4P0. 

        
 

 

 

Gambar 3.C1 The line and transfer power between two sources 

 

 

Penyelesaian: 

 

a) Tanpa kompensasi, hubungan sudut daya (power-angle) adalah 

 

dengan ES dan ER pada nilai-nilai kerjanya (rated-nya) 

 

 

Juga, sebagian pertimbangan dari saluran simetris, P dapat dinyatakan dalam Vm 

sebagai  



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │Kontrol Daya Reaktif dan Tegangan                                                                   III-   64 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daya transfer diberikan oleh 

 

 

Sehingga, 

 

Tegangan midpoint sekarang diberikan oleh 
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Oleh karena kse = 0,49. Parameter saluran berubah ke 

 

 

 

Daya transfer dan persamaan tegangan midpoint sekarang menjadi 

 

 

dan 

 

 

Sekarang kita mempertimbangkan kinerja kapasitor shunt lumped dan kapasitor seri 

kompensasi. Dengan kompensasi lumped, ekspresi untuk hubungan P-δ dan Vm-P 

tidak dapat diperoleh dengan modifikasi sederhana dari persamaan bergantung 

untuk saluran tanpa kompensasi. Oleh karena itu, kami akan menggunakan program 

aliran daya untuk menganalisis kinerja dari jalur kompensasi. 

(d) Dengan kompensasi shunt midpoint yang disejajarkan, sebuah bank kapasitor 

sebesar 412 MVAr diharuskan mempertahankan Vm pada 1.0 pu saat daya yang 

ditransfer adalah 1,4 P0. 

Kompensasi shunt terdistribusi sebesar -0,96 mewakili total MVAr sekitar 749. Ini 

hampir dua kali rating MVAr dari kompensasi shunt yang disamakan. Dua sumber 

di ujung saluran memasok sekitar setengah dari kompensasi daya reaktif yang 

diperlukan saat kompensasi lumped digunakan. 

(e) Dengan lumped series compensation, terpisah menjadi empat unit (dua pada 

ujung akhir dan dua pada tengah saluran), seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 

3.C2, di mana tingkat kompensasi kse dikehendaki adalah 0,505 untuk menjaga Vm 

pada 1,0 pu ketika daya transfer sebesar 1,4 P0.    

 

 

Gambar 3.C2 Lumped series compensation 
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Dalam Gambar 3.C3(a) menunjukkan kurva daya transfer sebagai fungsi 

sudut transmisi δ untuk lima kasus keseluruhan yang dapat dipertimbangkan: (a) no 

compensation, (b) distributed shunt compensation, (c) distributed series 

compensation, (d) lumped shunt compensation, and (e) lumped series 

compensation. Kurva tegangan titik tengah (midpoint) sebagai fungsi dari daya 

transfer untuk lima kasus seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 3.C3(b). 

Diketahui tegangan saluran 500 kV. Rugi-rugi saluran transmisi diabaikan, dan 

daya dinyatakan dalam satuan per unit terhadap daya natural (P0), serta parameter 

yang mempunyai pengaruh kuat terhadap kinerja saluran dinyatakan sebagai β, di 

mana β secara praktis adalah sama untuk seluruh saluran pada seluruh tingkat 

tegangan. Oleh karena itu, hasilnya dipresentasikan secara umum dan dapat 

diterapkan pada saluran sepanjang 600 km untuk beberapa tingkat tegangan. 

Karakteristik P-δ dan Vm-P dengan masing-masing jenis kompensasi lumped, 

untuk sistem yang dipertimbangkan, secara praktis identik dengan karakteristik 

yang dihitung dengan kompensasi seragam yang sesuai. 

Dari hasil presentasi dalam Gambar 3.C3 tersebut, maka dapat dibuat 

beberapa observasi, yaitu: 

1) Kompensasi kapasitor shunt (dipilih untuk menjaga tegangan midpoint pada 1,0 

pu saat P = 1,4 P0) meningkatkan kemampuan daya maksimum menjadi 1,58 pu 

daya alami. Ini menunjukkan peningkatan 0,16 pu di atas batas 1,42 pu untuk 

kasus tanpa kompensasi. 
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Gambar 3.C3 Performance of 600 km line with and without compensation 
 

 

Sedangkan kompensasi shunt telah membantu mempertahankan tegangan 

midpoint pada nilai pengenal bila P sama dengan 1,4 pu, besaran tegangannya 

adalah saluran kompensasi yang sangat sensitif yang beroperasi di dekat muatan 

alami yang efektif (1,4 P0), perubahan kecil dalam daya mengubah tegangan 

magitude secara siginifikan. 

Kita juga melihat bahwa, ketika beroperasi pada tingkat transfer daya yang 

sesuai dengan Vm dari 1,0 pu, saluran kompensasi shunt lebih mendekati batas 

stabilitas daripada saluran yang tidak dikompensasikan. Dengan demikian, 

kompensasi shunt telah meningkatkan beban alami yang efektif dengan 

mengorbankan margin stabilitas dan regulasi tegangan. 

2) Kompensasi kapasitor seri (dipilih untuk menjaga tegangan midpoint pada 1,0 

pu saat P = 1,4 P0) meningkatkan kemampuan transfer maksimum menjadi 2,65 

pu. Di samping hampir dua kali lipat batas stabilitas, regulasi tegangan 

meningkat secara signifikan misalnya pada P=1,4 P0, variasi besar pada P 

menyebabkan perubahan Vm yang sangat kecil. 
 

Uniformly distributed regulated shunt compensation 

Dipertimbangkan suatu kompensasi shunt di mana ksh adalah secara kontinyu 

diatur sehingga beban natural efektif (P0’) sama dengan daya transfer (P) sepanjang 

waktu. 
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Oleh karena itu, ketika suatu saluran beroperasi pada beban natural, sudut 

transmisi sama dengan sudut saluran. Sebagai hasilnya, dengan pengaturan secara 

kontinyu kompensasi shunt, θ’ = δ sepanjang waktu. Sehingga, 

 

Dengan demikian kita memiliki hubungan linier antara P dan δ, bukan hubungan 

sinusoidal dengan kompensasi tetap atau tidak. Ini berarti bahwa batas stabilitas 

sinyal kecil (steady-state) dengan kompensasi yang diatur tidak terbatas. Dengan 

V0 yang menunjukkan tegangan keluaan saluran, slop dari karakteristik P-δ 

diberikan oleh 

 

Ini sama dengan puncak karakteristik P-δ sinusoidal dengan kompensasi induktif 

induktif 100% (ksh =1). 

Mari kita simak saluran 600 km, 500 kV untuk ilustrasi. Dari persamaan 

(3.26), dengan δ dan θ dinyatakan dalam radian, 

 

 

Dalam Gambar 3.C4 menunjukkan karakteristik P-δ dengan kompensasi shunt yang 

diatur tidak seragam (regulated shunt), dan kompensasi shunt yang diatur secara 

tetap (fixed shunt) dengan ksh = 1,0. 
 

 

 

Gambar 3.C4 

 Power-angle characteristics of a 600 km line with regulated and  

shunt inductive compensation 
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Soal-soal : 

1. Buatlah dan jelaskan dengan menggunakan diagram blok dan fungsi alih 

(transfer function) suatu contoh aplikasi peralatan kontrol pada sistem tenaga 

listrik untuk meningkatkan stabilitas sistem tenaga listrik sebagai kontrol daya 

reaktif dan tegangan ! 

2. Suatu sistem tenaga listrik model dua area terinterkoneksi antara area 1 dengan 

area 2, membangkitkan dan mensuplai daya ke beban seperti ditunjukkan dalam 

gambar berikut: 

 
 

 

 

Sistem tenaga listrik model dua area tersebut dilengkapi dengan perangkat 

kontrol sistem tenaga menggunakan AVR dan SVC untuk meningkatkan 

kestabilan sistem. Data sistem: basis daya 100 MVA; transformator step-up: 

basis 20/230 kV; basis tegangan 230 kV; swing bus: bus 3; bus generator:  bus 

1, 2, dan 4; bus beban: bus 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Data spesifikasi peralatan: 

generator, transformator, saluran, dan data parameter lainnya tersimpan dalam 

toolbox data pada software komputer (selanjutnya lihat data terlampr). Dengan 

menggunakan metode Newton- Raphson dan simulink model PSAT pada sistem 

tersebut, maka tentukan: 

a. Fungsi alih (transfer function) sistem pada kontrol peralatan AVR !  

b. Fungsi alih (transfer function) sistem pada kontrol peralatan SVC ! 

c. Aliran sebelum penempatan optimal SVC ! 

d. Aliran daya sesudah penempatan optimal SVC pada bus 8 ! 

e. Berapa besar tegangan sebelum dan sesudah pemasangan peralatan kontrol ? 

f. Berapa besar injeksi daya reaktif ? 

 

  

area 1 area 2 
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Lampiran 

Lampiran 3.1 Penerapan SVC pada sistem tenaga listrik 

 
 

 

Lampiran 3.2 Advanced Digital Control 
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BAB IV 

 

PROSEDUR ANALISIS ALIRAN DAYA 

 

 

 

 

4.1 Pendahuluan 

Alat analisis utama yang digunakan dalam perencanaan daya reaktif adalah 

program aliran daya dan stabilitas. Untuk pengiriman daya reaktif, selain aliran 

daya konvensional, program aliran daya yang optimal semakin banyak digunakan. 

Teori aliran daya yang optimal atau optimal power flow (OPF) pertama kali 

diformulasikan oleh Carpentier pada tahun 1962. Sejak saat itu banyak penelitian 

telah dilakukan pada teknik analisis OPF.  

Pada bagian ini, dibatasi untuk analisis aliran daya konvensional. Difokuskan 

pada pertimbangan praktis dan asumsi pemodelan dalam studi aliran daya sistem 

transmisi yang luas. Dalam studi tersebut, sistem distribusi biasanya tidak terwakili, 

sedangkan bagian beban diwakili pada tingkat gardu induk. 

Tujuan analisis aliran daya adalah untuk menyelidiki pembebanan peralatan, 

kehilangan daya, tegangan bus dan kebutuhan daya reaktif untuk kisaran kondisi 

operasi sistem dan kemungkinan lain yang ditentukan oleh kriteria desain. Untuk 

setiap studi, konfigurasi jaringan, tingkat beban, dan jadwal pembangkitan 

ditentukan secara khusus. Asumsi tentang pemodelan peralatan bergantung pada 

jenis aliran daya, yaitu untuk keadaan sebelum gangguan atau setelah gangguan.  

  

 

 

 

4.2 Aliran Daya Sebelum Gangguan 

Aliran daya sebelum gangguan (prefault) umumnya dengan 

mempertimbangkan sistem dalam kondisi normal. Asumsi dasarnya adalah bahwa 

semua tindakan pengendalian telah dilakukan, dan sistem beroperasi dalam kondisi 

mapan/ tunak (steady state) yang mantap. Konsekuensinya, sistem tenaga listrik 

direpresentasikan sebagai berikut: 

• Beban diwakili sebagai P dan Q konstan; Hal ini mengasumsikan bahwa ULTC 

telah berhasil mmpertahankan tegangan bus 
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• Tegangan terminal generator ditahan pada nilai yang ditentukan, tergantung 

pada keluaran daya reaktif yang berada dalam batas-batas berdasarkan kurva 

kemampuan 

• Semua tindakan pengendalian diperhitungkan, termasuk: 

 Kontrol tap / phase shift transformer 

 Area pertukaran kontrol. 

 

 

 

 

4.3 Aliran Daya Setelah Gangguan 

Beberapa jenis aliran arus postfault (PFPFs) umumnya dipertimbangkan 

dalam studi sistem untuk memastikan kinerja sistem yang memuaskan. Hal ini 

terlihat pada sistem dalam berbagai keadaan waktu setelah terjadi gangguan. 

Asumsi pemodelan yang berkaitan dengan hal berikut harus konsisten dengan 

jangka waktu yang dipertimbangkan, tujuan studi, dan tingkat ketahanan yang 

dibutuhkan: 

• Sistem transmisi transformator ULTCs 

• Karakteristik beban, termasuk efek sistem distribusi transformator ULTCs dan 

regulator tegangan 

• Pergeseran fasa 

• Tie line power control AGC 

• Kompensasi daya reaktif 

• Batasan daya reaktif generator 

• Tindakan operator. 

Untuk situasi yang tidak melibatkan hilangnya pembangkitam atau beban, 

pertukaran antara area kontrol AGC tidak berubah secara signifikan; Satu-satunya 

perubahan adalah karena beban sensitif tegangan dan perubahan pada saluran batas 

kerugian. Oleh karena itu, efek dari kontrol tie line power dalam kasus tersebut 

adalah mengubah pembangkitan pada AGC sedikit untuk mengatasi perubahan 

beban sistem dan kehilangan saluran batas.  
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Di sisi lain, kontrol kecepatan utama, ketergantungan frekuensi beban, dan 

AGC penting untuk kontinjensi yang menyebabkan ketidakcocokan yang signifikan 

antara pembangkitan dan beban. 

 

Analisis kontinjensi tidak melibatkan hilangnya pembangkitan / beban 

a) Untuk PFPF yang mewakili periode waktu sebelum aksi kontrol otomatis ULTC 

dan AGC (yaitu beberapa detik setelah gangguan), maka asumsi pemodelan 

sebagai berikut: 

• Generator AVRs menahan tegangan terminal. Biasanya, tidak ada aksi 

kontrol otomatis yang membatasi Q; Namun, tergantung pada sifat penelitian, 

mungkin mengasumsikan Q berada dalam batas kemampuan generator 

• Beban bervariasi sebagai fungsi tegangan bus (karena sistem distribusi ULTC 

/ regulator tidak beroperasi) 

• Kapasitor / reaktor dihubungkan/ dihidupkan oleh relay tegangan (jika ada) 

• Aliran daya tie line tidak dikendalikan. 

b) Untuk PFPF yang mewakili periode waktu setelah aksi kontrol otomatis, dan 

sebelum tindakan operator, maka asumsi pemodelan sebagai berikut: 

• Generator AVR menahan tegangan terminal, sesuai dengan batas kemampuan 

keluaran daya reaktif generator 

• ULTCs pada kontrol otomatis beroperasi; Beban P dan Q dikembalikan ke 

nilai terjadwalnya 

• Aliran daya tie line dikendalikan oleh AGC. 

c) Untuk PFPF yang mewakili periode waktu setelah tindakan operator, tergantung 

pada ruang lingkup penelitian, beberapa atau semua tindakan pengendalian 

berikut diasumsikan telah terjadi: 

• ULTCs pada kontrol manual disesuaikan 

• Sudut shifter fasa disesuaikan 

• Generator Q disesuaikan untuk menahan tegangan bus HT (jika ada), sesuai 

dengan batasan pada Q 

• Operasi pembangkit cadangan dan ekspor disesuaikan untuk mengurangi 

pembebanan peralatan ke rating berkelanjutan. 



IIodul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │Prosedur Analisis Aliran Daya                                                                           IV-

 

   

4 

 

Analisis kontinjensi menghasilkan ketidakcocokan pembangkitan-beban 

Peristiwa yang mengikuti hilangnya pembangkitan atau beban dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

• Tahap-1, mewakili kondisi segera setelah gangguan. Selama tahap ini, output 

generator berubah kira-kira sebanding dengan reaktansi antara generator dan 

titik di mana pembangkit atau beban hilang 

• Tahap-2, mewakili kondisi 0,5 detik sampai 2,0 detik mengikuti gangguan. 

Generator mempercepat atau melambat karena ketidakseimbangan antara input 

daya mekanik dan output daya listrik. 

Dalam sistem kecil, semua generator mempercepat kecepatan secara bersama-

sama; Hilangnya pembangkit / beban dibagi di antara generator sebanding 

dengan inersianya  

Dalam sistem yang besar, perambatan (propagation) efek gangguan pada 

bagian-bagian yang jauh (remote) membutuhkan waktu; Akan ada perbedaan 

fasa waktu antara osilasi rotor unit di berbagai bagian sistem 

• Tahap-3, mewakili kondisi dari 2,0 detik sampai 20,0 detik mengikuti gangguan. 

Kecepatan generator me-respon dan mengubah output turbin. Pada akhir tahap 

ini, generator di seluruh sistem berbagi perubahan daya sebanding dengan 

kapasitas, cadangan yang tersedia, dan penyetelan  (droop setting). Beban sistem 

berubah, tergantung pada frekuensi dan sensitivitas tegangannya 

• Tahap-4, mewakili kondisi beberapa detik sampai beberapa menit setelah 

gangguan. Sistem AGC mencoba memperbaiki penyimpangan arus dan 

frekuensi tie-line. Bergantung pada jumlah cadangan pembangkitan di AGC, 

arus dan frekuensi tie line dipulihkan. Hal tersebut diikuti tindakan manual oleh 

operator. 

Fitur khusus dapat ditambahkan ke program aliran daya yang merupakan 

tahap 3 dan 4 seperti yang telah dijelaskan di atas. Analisis aliran daya yang sesuai 

disebut sebagai aliran daya response pengatur (governor response power flow) dan 

aliran daya response AGC. Beberapa program juga menyediakan fasilitas untuk 

aliran daya inersia, yang dimaksudkan untuk mewakili tahap-2 yang telsh 

diidentifikasi tersebut di atas.  
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Namun, analisis semacam itu hanya bermakna untuk sistem terisolasi kecil di 

mana semua generator berayun bersama selama periode yang bersangkutan, berbagi 

ketidakcocokan pembangkitan-beban sebanding dengan inersia tersebut. Untuk 

sistem interkoneksi yang besar, tahap ini hanya dapat dianalisis melalui simulasi 

dinamis seperti analisis stabilitas transien. 
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Contoh Soal dan Jawab : 
 

Contoh 4.1: 

Berikan contoh perhitungan dan simulasi analisis aliran daya dalam sistem tenaga 

listrik dengan menggunakan perangkat lunak PSAT ! 

Penyelesaian: 

Power Flow Report Data Simulink Model pada Model Sistem Mahakam 
Menggunakan Software Matlab ver.7.60 (Matlab: Simulink Model, PSAT) 

 
Power Flow Report (1) 
Tanpa Menggunakan SVC dan Peralatan Lainnya 

POWER FLOW REPORT     

P S A T  2.1.6      

Author:  Federico Milano, (c) 2002-2010    

e-mail:  Federico.Milano@uclm.es    

website: http://www.uclm.es/area/gsee/Web/Federico 

File:  D:\IPNIAN\model_sismhkm09_46.mdl 

Date:  26-Mar-2011 02:48:29     

       

NETWORK STATISTICS     

Buses:   45    

Lines:   18    

Transformers:  34    

Generators:  14    

Loads:   23    

       

SOLUTION STATISTICS     

Number of 
Iterations: 

 5    

Maximum P mismatch [MW] 2,35E-12    

Maximum Q mismatch [MVar] 2,96E-11    

       

POWER FLOW RESULTS     

Bus V phase P gen Q gen P load Q load 

  [kV] [deg] [MW] [MVar] [MW] [MVar] 

Bus 1 11,5 0 -28,2919 22,98898 0 0 

Bus 10 6,3 13,31512 6,1 4,108683 0 0 

Bus 11 6,3 21,33212 44,5 15,97785 0 0 

Bus 12 6,3 7,375078 8 8,084171 0 0 

Bus 13 6,3 14,89652 9 4,16637 0 0 

Bus 14 6,3 13,74292 15 8,394521 0 0 

Bus 15 145,3453 3,817695 -1,8E-12 -3E-11 0 0 

Bus 16 145,0349 3,655778 1,9E-14 3,02E-13 0 0 

Bus 17 144,9798 3,756731 -1,3E-12 5,04E-12 0 0 

Bus 18 144,8541 3,802679 -3,2E-13 4,33E-14 0 0 
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Bus 19 143,1066 3,721385 4,38E-14 -8,2E-14 0 0 

Bus 2 11,5 11,47545 20 7,178888 0 0 

Bus 20 144,0057 4,283667 -5,9E-13 2,33E-13 0 0 

Bus 21 144,1408 4,217826 -1,4E-13 1,36E-12 0 0 

Bus 22 144,7659 3,752656 -8,3E-13 1,98E-12 0 0 

Bus 23 144,7659 3,752656 -8,8E-13 3,87E-12 0 0 

Bus 24 145,3706 3,847456 2,35E-12 9,09E-12 0 0 

Bus 25 19,53259 9,214687 -1,7E-15 1,07E-14 0 0 

Bus 26 19,00463 1,487041 6,94E-16 1,94E-14 5,73 2,27 

Bus 27 18,60627 -0,73921 -1,4E-15 6,94E-16 10,54883 4,181173 

Bus 28 17,87776 -4,44345 0 2,78E-15 18,85812 7,472419 

Bus 29 19,85419 1,499529 8,33E-15 2,08E-15 8,83 3,5 

Bus 3 11,5 13,4601 25 7,658703 0 0 

Bus 30 19,6008 3,949887 8,33E-15 3,75E-14 13,49 5,34 

Bus 31 19,70213 9,256387 1,25E-14 -5,5E-14 3,43 1,36 

Bus 32 18,70363 0,083823 1,39E-15 -1,9E-14 8,963683 3,546711 

Bus 33 19,84665 3,549492 -5,6E-15 -9E-14 12,1 4,79 

Bus 34 18,26077 -1,22775 4,16E-15 1,11E-14 11,50006 4,553841 

Bus 35 18,28934 -1,06583 8,33E-15 -5,6E-15 22,28454 8,830424 

Bus 36 19,73119 13,13094 -2E-14 8,53E-14 0 0 

Bus 37 20,11388 10,10383 7,84E-15 -4,4E-14 0 0 

Bus 38 0,00002 0 0 1E-16 0 0 

Bus 39 17,60951 -4,65563 5,55E-15 1,8E-14 13,40021 5,308546 

Bus 4 11,5 17,04114 13,5 2,977532 0 0 

Bus 40 19,82789 3,262215 -4,2E-15 4,37E-14 9,48 3,75 

Bus 41 19,37945 5,474359 1,39E-15 1,67E-14 11,75 4,65 

Bus 42 19,12173 3,586072 3,47E-16 1,77E-14 1,55 0,61 

Bus 43 18,94209 1,500709 -6,9E-16 -6,2E-15 5,496341 2,17667 

Bus 44 19,30212 3,752656 0 0 0 0 

Bus 45 19,30212 3,752656 0 0 0 0 

Bus 5 6,3 2,597898 19,6 14,6892 16,2 6,42 

Bus 6 11,5 11,56732 19,2 14,12002 4,4 1,74 

Bus 7 6,3 11,95541 23,22 8,961426 13,73 5,44 

Bus 8 6,3 13,66972 7,7 1,796495 0 0 

Bus 9 6,3 7,769177 12,08 10,07057 0 0 

       

Maximum reactive power limit violation at bus <Bus 12> [Qg_max = 6] 

Minimum voltage limit violation at bus <Bus 27> [V_min = 19]  

Minimum voltage limit violation at bus <Bus 28> [V_min = 19]  

Minimum voltage limit violation at bus <Bus 32> [V_min = 19]  

Minimum voltage limit violation at bus <Bus 34> [V_min = 19]  

Minimum voltage limit violation at bus <Bus 35> [V_min = 19]  

Minimum voltage limit violation at bus <Bus 38> [V_min = 19]  

Minimum voltage limit violation at bus <Bus 39> [V_min = 19]  

Minimum voltage limit violation at bus <Bus 43> [V_min = 19]  
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LINE FLOWS      

From Bus To Bus Line P Flow Q Flow P Loss Q Loss 

      [MW] [MVar] [MW] [MVar] 

Bus 15 Bus 17 1 6,592715 9,817511 0,006166 0,031696 

Bus 17 Bus 18 2 -5,0882 8,240466 0,002189 0,011225 

Bus 20 Bus 21 3 4,762238 -5,71328 0,002107 0,010834 

Bus 19 Bus 20 4 -17,0307 -6,62026 0,04079 0,20945 

Bus 16 Bus 15 5 -5,29921 -2,58649 0,003998 0,020534 

Bus 16 Bus 15 6 -5,29921 -2,58649 0,003998 0,020534 

Bus 23 Bus 22 7 2,52E-13 1,39E-12 1,01E-28 2,02E-28 

Bus 23 Bus 22 8 2,52E-13 1,39E-12 1,01E-28 2,02E-28 

Bus 15 Bus 24 9 -12,3879 -1,60669 0,001313 0,006714 

Bus 15 Bus 24 10 -12,3879 -1,60669 0,001313 0,006714 

Bus 22 Bus 18 11 -2,75466 -1,2182 0,000613 0,003148 

Bus 18 Bus 21 12 -5,52706 5,622476 0,013178 0,067682 

Bus 19 Bus 20 13 -17,0307 -6,62026 0,04079 0,20945 

Bus 20 Bus 21 14 4,762238 -5,71328 0,002107 0,010834 

Bus 22 Bus 18 15 -2,75466 -1,2182 0,000613 0,003148 

Bus 18 Bus 21 16 -5,52706 5,622476 0,013178 0,067682 

Bus 17 Bus 18 17 -5,0882 8,240466 0,002189 0,011225 

Bus 15 Bus 17 18 6,592715 9,817511 0,006166 0,031696 

Bus 15 Bus 25 19 -13,342 0,182933 0,063209 1,264186 

Bus 15 Bus 26 20 5,744023 2,55046 0,014023 0,28046 

Bus 16 Bus 27 21 10,59842 5,172989 0,049591 0,991816 

Bus 17 Bus 28 22 19,02977 10,90544 0,171651 3,433021 

Bus 17 Bus 29 23 5,470606 -3,95707 0,016266 0,325318 

Bus 17 Bus 30 24 -1,15088 -3,85767 0,002891 0,057826 

Bus 18 Bus 31 25 -13,6363 -1,48425 0,067253 1,345052 

Bus 18 Bus 32 26 8,999101 4,255077 0,035418 0,708366 

Bus 19 Bus 33 27 0,101153 -3,6575 0,007354 0,147084 

Bus 19 Bus 34 28 11,56124 5,777303 0,061173 1,223462 

Bus 19 Bus 35 29 22,39906 11,12072 0,114515 2,290294 

Bus 20 Bus 36 30 -43,8045 -2,06758 0,347757 6,955137 

Bus 20 Bus 37 31 -14,9403 -5,08119 0,090065 1,801299 

Bus 20 Bus 39 32 13,5342 7,988326 0,133989 2,67978 

Bus 20 Bus 40 33 1,543088 -3,07241 0,006413 0,128254 

Bus 21 Bus 41 34 -3,11122 -0,96888 0,003833 0,076661 

Bus 21 Bus 42 35 1,551012 0,630236 0,001012 0,020236 

Bus 22 Bus 43 36 5,509328 2,436406 0,012987 0,259735 

Bus 22 Bus 44 37 0 0 0 0 

Bus 23 Bus 45 38 0 0 0 0 

Bus 1 Bus 15 39 -28,2919 22,98898 0,143582 2,871647 

Bus 10 Bus 37 40 6,1 4,108683 0,024705 0,494101 

Bus 11 Bus 36 41 44,5 15,97785 0,347757 6,955137 
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Bus 14 Bus 41 42 15 8,394521 0,134949 2,698976 

Bus 12 Bus 40 43 8 8,084171 0,056675 1,133506 

Bus 13 Bus 37 44 9 4,16637 0,044923 0,898465 

Bus 2 Bus 15 45 20 7,178888 0,146357 2,927142 

Bus 3 Bus 24 46 25 7,658703 0,221594 4,431885 

Bus 4 Bus 25 47 13,5 2,977532 0,094814 1,896279 

Bus 5 Bus 29 48 3,4 8,269203 0,024341 0,486811 

Bus 6 Bus 30 49 14,8 12,38002 0,156226 3,124529 

Bus 7 Bus 31 50 9,49 3,521426 0,025416 0,508315 

Bus 8 Bus 31 51 7,7 1,796495 0,031015 0,620307 

Bus 9 Bus 33 52 12,08 10,07057 0,073799 1,475986 

       

LINE FLOWS      

From Bus To Bus Line P Flow Q Flow P Loss Q Loss 

      [MW] [MVar] [MW] [MVar] 

Bus 17 Bus 15 1 -6,58655 -9,78582 0,006166 0,031696 

Bus 18 Bus 17 2 5,090387 -8,22924 0,002189 0,011225 

Bus 21 Bus 20 3 -4,76013 5,724118 0,002107 0,010834 

Bus 20 Bus 19 4 17,07151 6,829709 0,04079 0,20945 

Bus 15 Bus 16 5 5,303209 2,607029 0,003998 0,020534 

Bus 15 Bus 16 6 5,303209 2,607029 0,003998 0,020534 

Bus 22 Bus 23 7 -2,5E-13 -1,4E-12 1,01E-28 2,02E-28 

Bus 22 Bus 23 8 -2,5E-13 -1,4E-12 1,01E-28 2,02E-28 

Bus 24 Bus 15 9 12,3892 1,613409 0,001313 0,006714 

Bus 24 Bus 15 10 12,3892 1,613409 0,001313 0,006714 

Bus 18 Bus 22 11 2,755277 1,221351 0,000613 0,003148 

Bus 21 Bus 18 12 5,540234 -5,55479 0,013178 0,067682 

Bus 20 Bus 19 13 17,07151 6,829709 0,04079 0,20945 

Bus 21 Bus 20 14 -4,76013 5,724118 0,002107 0,010834 

Bus 18 Bus 22 15 2,755277 1,221351 0,000613 0,003148 

Bus 21 Bus 18 16 5,540234 -5,55479 0,013178 0,067682 

Bus 18 Bus 17 17 5,090387 -8,22924 0,002189 0,011225 

Bus 17 Bus 15 18 -6,58655 -9,78582 0,006166 0,031696 

Bus 25 Bus 15 19 13,40519 1,081253 0,063209 1,264186 

Bus 26 Bus 15 20 -5,73 -2,27 0,014023 0,28046 

Bus 27 Bus 16 21 -10,5488 -4,18117 0,049591 0,991816 

Bus 28 Bus 17 22 -18,8581 -7,47242 0,171651 3,433021 

Bus 29 Bus 17 23 -5,45434 4,282393 0,016266 0,325318 

Bus 30 Bus 17 24 1,153774 3,915494 0,002891 0,057826 

Bus 31 Bus 18 25 13,70357 2,829299 0,067253 1,345052 

Bus 32 Bus 18 26 -8,96368 -3,54671 0,035418 0,708366 

Bus 33 Bus 19 27 -0,0938 3,804587 0,007354 0,147084 

Bus 34 Bus 19 28 -11,5001 -4,55384 0,061173 1,223462 

Bus 35 Bus 19 29 -22,2845 -8,83042 0,114515 2,290294 

Bus 36 Bus 20 30 44,15224 9,022715 0,347757 6,955137 
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Bus 37 Bus 20 31 15,03037 6,882487 0,090065 1,801299 

Bus 39 Bus 20 32 -13,4002 -5,30855 0,133989 2,67978 

Bus 40 Bus 20 33 -1,53668 3,200665 0,006413 0,128254 

Bus 41 Bus 21 34 3,115051 1,045545 0,003833 0,076661 

Bus 42 Bus 21 35 -1,55 -0,61 0,001012 0,020236 

Bus 43 Bus 22 36 -5,49634 -2,17667 0,012987 0,259735 

Bus 44 Bus 22 37 0 0 0 0 

Bus 45 Bus 23 38 0 0 0 0 

Bus 15 Bus 1 39 28,43553 -20,1173 0,143582 2,871647 

Bus 37 Bus 10 40 -6,07529 -3,61458 0,024705 0,494101 

Bus 36 Bus 11 41 -44,1522 -9,02271 0,347757 6,955137 

Bus 41 Bus 14 42 -14,8651 -5,69555 0,134949 2,698976 

Bus 40 Bus 12 43 -7,94332 -6,95067 0,056675 1,133506 

Bus 37 Bus 13 44 -8,95508 -3,26791 0,044923 0,898465 

Bus 15 Bus 2 45 -19,8536 -4,25175 0,146357 2,927142 

Bus 24 Bus 3 46 -24,7784 -3,22682 0,221594 4,431885 

Bus 25 Bus 4 47 -13,4052 -1,08125 0,094814 1,896279 

Bus 29 Bus 5 48 -3,37566 -7,78239 0,024341 0,486811 

Bus 30 Bus 6 49 -14,6438 -9,25549 0,156226 3,124529 

Bus 31 Bus 7 50 -9,46458 -3,01311 0,025416 0,508315 

Bus 31 Bus 8 51 -7,66898 -1,17619 0,031015 0,620307 

Bus 33 Bus 9 52 -12,0062 -8,59459 0,073799 1,475986 

       

GLOBAL SUMMARY REPORT     

       

TOTAL GENERATION     

REAL POWER [MW]  194,6081    

REACTIVE POWER [MVar] 131,1734    

       

TOTAL LOAD      

REAL POWER [MW]  191,7418    

REACTIVE POWER [MVar] 75,93978    

       

TOTAL LOSSES      

REAL POWER [MW]  2,86626    

REACTIVE POWER [MVar] 55,23364    

       

LIMIT VIOLATION STATISTICS     

# OF VOLTAGE LIMIT VIOLATIONS: 8    

# OF REACTIVE POWER LIMIT VIOLATIONS: 1   

ALL CURRENT FLOWS WITHIN LIMITS.    

ALL REAL POWER FLOWS WITHIN LIMITS.   

ALL APPARENT POWER FLOWS WITHIN LIMITS.   
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Power Flow Report (2) 
Menggunakan SVC 

POWER FLOW REPORT     

P S A T  2.1.6      

Author:  Federico Milano, (c) 2002-2010    

e-mail:  Federico.Milano@uclm.es    

website: http://www.uclm.es/area/gsee/Web/Federico 

File:  D:\IPNIAN\model_tesis_4\model_sismhkm09_46svc.mdl 

Date:  27-Mar-2011 18:45:41     

       

NETWORK STATISTICS     

Buses:   45    

Lines:   18    

Transformers:  34    

Generators:  14    

Loads:   23    

       

SOLUTION STATISTICS     

Number of Iterations: 4    

Maximum P mismatch [MW] 1,61E-12    

Maximum Q mismatch [MVar] 1,2E-11    

       

POWER FLOW RESULTS     

Bus V phase P gen Q gen P load Q load 

  [kV] [deg] [MW] [MVar] [MW] [MVar] 

Bus 1 11,5 0 -23,1259 12,96919 0 0 

Bus 10 6,3 11,89491 6,1 2,472322 0 0 

Bus 11 6,3 19,6276 44,5 10,18157 0 0 

Bus 12 6,3 6,286065 8 6,103411 0 0 

Bus 13 6,3 13,45205 9 2,529125 0 0 

Bus 14 6,3 12,4712 15 6,180871 0 0 

Bus 15 148,4373 3,017796 -1,3E-12 -1,2E-11 0 0 

Bus 16 148,1203 2,855914 -2,8E-13 -7,6E-13 0 0 

Bus 17 148,32 2,910273 -1,6E-12 4,62E-12 0 0 

Bus 18 148,3545 2,928813 -3E-13 -5,2E-12 0 0 

Bus 19 150 2,437419 2,09E-13 37,36091 0 0 

Bus 2 11,5 10,57543 20 4,036523 0 0 

Bus 20 149,4478 3,105947 -3E-13 1,78E-12 0 0 

Bus 21 149,2681 3,087707 -1,2E-13 -1,6E-12 0 0 

Bus 22 148,2681 2,880818 -8,2E-13 1,04E-12 0 0 

Bus 23 148,2681 2,880818 4,99E-13 -2,8E-12 0 0 

Bus 24 148,4531 3,047016 -4E-13 -7,4E-12 0 0 

Bus 25 19,78303 8,259657 -1,9E-14 1,94E-14 0 0 
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Bus 26 19,42567 0,785204 2,84E-14 0 5,73 2,27 

Bus 27 19,00228 -1,53806 2,43E-13 1,76E-13 11 4,36 

Bus 28 18,28965 -5,28991 9,52E-13 1,22E-12 19,73709 7,820705 

Bus 29 20,08034 0,762927 6,94E-15 -1,1E-13 8,83 3,5 

Bus 3 11,5 12,51886 25 4,515272 0 0 

Bus 30 19,94107 3,113884 1,67E-14 4,51E-14 13,49 5,34 

Bus 31 19,85896 8,25737 -8,3E-15 -5,4E-14 3,43 1,36 

Bus 32 19,16677 -0,72765 8,47E-14 4,65E-14 9,25 3,66 

Bus 33 20,22283 2,360881 -1,4E-15 5,76E-14 12,1 4,79 

Bus 34 19,15471 -2,43555 4,16E-15 2,78E-15 12,45 4,93 

Bus 35 19,18698 -2,26083 5,55E-15 -2,2E-14 24,05 9,53 

Bus 36 20,10339 11,52554 5,18E-14 1,93E-13 0 0 

Bus 37 20,42706 8,688966 2,06E-14 -1,3E-13 0 0 

Bus 38 0,00002 0 0 1E-16 0 0 

Bus 39 18,27499 -5,83335 3,83E-13 7,06E-13 14,43217 5,717358 

Bus 4 11,5 16,02311 13,5 1,717352 0 0 

Bus 40 20,19911 2,196185 5,55E-15 2,5E-14 9,48 3,75 

Bus 41 19,80127 4,318141 -6,9E-15 5,69E-14 11,75 4,65 

Bus 42 19,80881 2,498815 1,56E-15 4,22E-14 1,55 0,61 

Bus 43 19,41631 0,722675 2,71E-14 9,71E-15 5,53 2,19 

Bus 44 19,76908 2,880818 0 0 0 0 

Bus 45 19,76908 2,880818 0 0 0 0 

Bus 5 6,3 1,88117 19,6 12,91594 16,2 6,42 

Bus 6 11,5 10,65 19,2 12,25888 4,4 1,74 

Bus 7 6,3 10,95768 23,22 7,388916 13,73 5,44 

Bus 8 6,3 12,65845 7,7 1,009958 0 0 

Bus 9 6,3 6,555314 12,08 7,091442 0 0 

       

Maximum reactive power limit violation at bus <Bus 12> [Qg_max = 6] 

Minimum voltage limit violation at bus <Bus 28> [V_min = 19]  

Minimum voltage limit violation at bus <Bus 38> [V_min = 19]  

Minimum voltage limit violation at bus <Bus 39> [V_min = 19]  

       

STATE VARIABLES      

bcv_Svc_1   0,373609    

OTHER ALGEBRAIC VARIABLES    

vref_Svc_1   1,037361    

q_Svc_1   0,373609    

       

LINE FLOWS      

From Bus To Bus Line P Flow Q Flow P Loss Q Loss 

      [MW] [MVar] [MW] [MVar] 

Bus 15 Bus 17 1 8,997457 1,893099 0,003574 0,01837 

Bus 17 Bus 18 2 -3,10853 -1,42554 0,000261 0,001337 
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Bus 20 Bus 21 3 2,92422 6,045528 0,001595 0,008201 

Bus 19 Bus 20 4 -18,3828 10,14594 0,049024 0,251735 

Bus 16 Bus 15 5 -5,52585 -2,69699 0,004168 0,021407 

Bus 16 Bus 15 6 -5,52585 -2,69699 0,004168 0,021407 

Bus 23 Bus 22 7 4,21E-13 -1,4E-12 0 0 

Bus 23 Bus 22 8 4,21E-13 -1,4E-12 0 0 

Bus 15 Bus 24 9 -12,3942 -0,15939 0,001239 0,006338 

Bus 15 Bus 24 10 -12,3942 -0,15939 0,001239 0,006338 

Bus 22 Bus 18 11 -2,77126 -1,22012 0,00059 0,003033 

Bus 18 Bus 21 12 -3,702 -5,20792 0,008252 0,042381 

Bus 19 Bus 20 13 -18,3828 10,14594 0,049024 0,251735 

Bus 20 Bus 21 14 2,92422 6,045528 0,001595 0,008201 

Bus 22 Bus 18 15 -2,77126 -1,22012 0,00059 0,003033 

Bus 18 Bus 21 16 -3,702 -5,20792 0,008252 0,042381 

Bus 17 Bus 18 17 -3,10853 -1,42554 0,000261 0,001337 

Bus 15 Bus 17 18 8,997457 1,893099 0,003574 0,01837 

Bus 15 Bus 25 19 -13,3469 1,345274 0,061253 1,22505 

Bus 15 Bus 26 20 5,743422 2,538434 0,013422 0,268434 

Bus 16 Bus 27 21 11,0517 5,393987 0,051699 1,033987 

Bus 17 Bus 28 22 19,91674 11,41374 0,179652 3,593032 

Bus 17 Bus 29 23 5,458532 -2,4253 0,012163 0,24327 

Bus 17 Bus 30 24 -1,17045 -2,38791 0,001206 0,024111 

Bus 18 Bus 31 25 -13,6432 0,737467 0,063615 1,272297 

Bus 18 Bus 32 26 9,285916 4,378327 0,035916 0,718327 

Bus 19 Bus 33 27 0,079172 -1,11799 0,000628 0,012562 

Bus 19 Bus 34 28 12,51516 6,233215 0,065161 1,303215 

Bus 19 Bus 35 29 24,17119 11,9538 0,12119 2,423799 

Bus 20 Bus 36 30 -43,8517 2,785229 0,32417 6,483399 

Bus 20 Bus 37 31 -14,9634 -2,26907 0,076916 1,538315 

Bus 20 Bus 39 32 14,57647 8,603509 0,144308 2,88615 

Bus 20 Bus 40 33 1,526555 -1,4223 0,002193 0,043856 

Bus 21 Bus 41 34 -3,1262 0,945189 0,00359 0,071809 

Bus 21 Bus 42 35 1,550943 0,628856 0,000943 0,018856 

Bus 22 Bus 43 36 5,542512 2,44024 0,012512 0,25024 

Bus 22 Bus 44 37 0 0 0 0 

Bus 23 Bus 45 38 0 0 0 0 

Bus 1 Bus 15 39 -23,1259 12,96919 0,075956 1,519115 

Bus 10 Bus 37 40 6,1 2,472322 0,019787 0,395732 

Bus 11 Bus 36 41 44,5 10,18157 0,32417 6,483399 

Bus 14 Bus 41 42 15 6,180871 0,120213 2,404251 

Bus 12 Bus 40 43 8 6,103411 0,044363 0,887251 

Bus 13 Bus 37 44 9 2,529125 0,039917 0,79833 

Bus 2 Bus 15 45 20 4,036523 0,134934 2,698676 

Bus 3 Bus 24 46 25 4,515272 0,20919 4,183808 

Bus 4 Bus 25 47 13,5 1,717352 0,091879 1,837576 
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Bus 5 Bus 29 48 3,4 6,495938 0,016368 0,327366 

Bus 6 Bus 30 49 14,8 10,51888 0,138343 2,766861 

Bus 7 Bus 31 50 9,49 1,948916 0,023282 0,465639 

Bus 8 Bus 31 51 7,7 1,009958 0,02992 0,598405 

Bus 9 Bus 33 52 12,08 7,091442 0,058544 1,170887 

       

LINE FLOWS      

From Bus To Bus Line P Flow Q Flow P Loss Q Loss 

      [MW] [MVar] [MW] [MVar] 

Bus 17 Bus 15 1 -8,99388 -1,87473 0,003574 0,01837 

Bus 18 Bus 17 2 3,108788 1,426874 0,000261 0,001337 

Bus 21 Bus 20 3 -2,92263 -6,03733 0,001595 0,008201 

Bus 20 Bus 19 4 18,43179 -9,89421 0,049024 0,251735 

Bus 15 Bus 16 5 5,530018 2,718401 0,004168 0,021407 

Bus 15 Bus 16 6 5,530018 2,718401 0,004168 0,021407 

Bus 22 Bus 23 7 -4,2E-13 1,39E-12 0 0 

Bus 22 Bus 23 8 -4,2E-13 1,39E-12 0 0 

Bus 24 Bus 15 9 12,3954 0,165732 0,001239 0,006338 

Bus 24 Bus 15 10 12,3954 0,165732 0,001239 0,006338 

Bus 18 Bus 22 11 2,771846 1,223153 0,00059 0,003033 

Bus 21 Bus 18 12 3,710252 5,250305 0,008252 0,042381 

Bus 20 Bus 19 13 18,43179 -9,89421 0,049024 0,251735 

Bus 21 Bus 20 14 -2,92263 -6,03733 0,001595 0,008201 

Bus 18 Bus 22 15 2,771846 1,223153 0,00059 0,003033 

Bus 21 Bus 18 16 3,710252 5,250305 0,008252 0,042381 

Bus 18 Bus 17 17 3,108788 1,426874 0,000261 0,001337 

Bus 17 Bus 15 18 -8,99388 -1,87473 0,003574 0,01837 

Bus 25 Bus 15 19 13,40812 -0,12022 0,061253 1,22505 

Bus 26 Bus 15 20 -5,73 -2,27 0,013422 0,268434 

Bus 27 Bus 16 21 -11 -4,36 0,051699 1,033987 

Bus 28 Bus 17 22 -19,7371 -7,8207 0,179652 3,593032 

Bus 29 Bus 17 23 -5,44637 2,668572 0,012163 0,24327 

Bus 30 Bus 17 24 1,171657 2,412016 0,001206 0,024111 

Bus 31 Bus 18 25 13,7068 0,53483 0,063615 1,272297 

Bus 32 Bus 18 26 -9,25 -3,66 0,035916 0,718327 

Bus 33 Bus 19 27 -0,07854 1,130556 0,000628 0,012562 

Bus 34 Bus 19 28 -12,45 -4,93 0,065161 1,303215 

Bus 35 Bus 19 29 -24,05 -9,53 0,12119 2,423799 

Bus 36 Bus 20 30 44,17583 3,698171 0,32417 6,483399 

Bus 37 Bus 20 31 15,0403 3,807385 0,076916 1,538315 

Bus 39 Bus 20 32 -14,4322 -5,71736 0,144308 2,88615 

Bus 40 Bus 20 33 -1,52436 1,46616 0,002193 0,043856 

Bus 41 Bus 21 34 3,129787 -0,87338 0,00359 0,071809 

Bus 42 Bus 21 35 -1,55 -0,61 0,000943 0,018856 

Bus 43 Bus 22 36 -5,53 -2,19 0,012512 0,25024 
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Bus 44 Bus 22 37 0 0 0 0 

Bus 45 Bus 23 38 0 0 0 0 

Bus 15 Bus 1 39 23,20189 -11,4501 0,075956 1,519115 

Bus 37 Bus 10 40 -6,08021 -2,07659 0,019787 0,395732 

Bus 36 Bus 11 41 -44,1758 -3,69817 0,32417 6,483399 

Bus 41 Bus 14 42 -14,8798 -3,77662 0,120213 2,404251 

Bus 40 Bus 12 43 -7,95564 -5,21616 0,044363 0,887251 

Bus 37 Bus 13 44 -8,96008 -1,73079 0,039917 0,79833 

Bus 15 Bus 2 45 -19,8651 -1,33785 0,134934 2,698676 

Bus 24 Bus 3 46 -24,7908 -0,33146 0,20919 4,183808 

Bus 25 Bus 4 47 -13,4081 0,120224 0,091879 1,837576 

Bus 29 Bus 5 48 -3,38363 -6,16857 0,016368 0,327366 

Bus 30 Bus 6 49 -14,6617 -7,75202 0,138343 2,766861 

Bus 31 Bus 7 50 -9,46672 -1,48328 0,023282 0,465639 

Bus 31 Bus 8 51 -7,67008 -0,41155 0,02992 0,598405 

Bus 33 Bus 9 52 -12,0215 -5,92056 0,058544 1,170887 

       

GLOBAL SUMMARY REPORT     

       

TOTAL GENERATION     

REAL POWER [MW]  199,7741    

REACTIVE POWER [MVar] 128,7317    

       

TOTAL LOAD      

REAL POWER [MW]  197,1393    

REACTIVE POWER [MVar] 78,07806    

       

TOTAL LOSSES      

REAL POWER [MW]  2,634807    

REACTIVE POWER [MVar] 50,65361    

       

LIMIT VIOLATION STATISTICS     

# OF VOLTAGE LIMIT VIOLATIONS: 3    

# OF REACTIVE POWER LIMIT VIOLATIONS: 1   

ALL CURRENT FLOWS WITHIN LIMITS.    

ALL REAL POWER FLOWS WITHIN LIMITS.   

ALL APPARENT POWER FLOWS WITHIN LIMITS.   
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Soal-soal : 

1. Jelaskan prosedur analisis aliran daya terhadap kontrol sistem tenaga listrik ! 

2. Jelaskan cara menggunakan prosedur analisis aliran daya dalam melakukan 

analisis terhadap kontrol sistem tenaga listrik ! 
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Lampiran 

Lampiran 4.1 Penerapan perangkat PSAT untuk kebutuhan analisis aliran daya 

dalam sistem tenaga listrik 
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BAB V 

 

STABILITAS SINYAL KECIL  

 

 

5.1 Pendahuluan 

Stabilitas sinyal kecil (small-signal stability), adalah kestabilan sistem tenaga 

untuk menjaga sinkronisme saat mengalami gangguan kecil. Dalam konteks ini, 

gangguan dianggap kecil jika persamaan yang menggambarkan respon sistem yang 

dihasilkan dapat diluruskan untuk tujuan analisis. Ketidakstabilan yang mungkin 

terjadi dapat berupa dua bentuk: (i) peningkatan yang stabil pada sudut rotor 

generator karena kurangnya torsi sinkronisasi, atau (ii) osilasi rotor untuk 

meningkatkan amplitudo karena kurangnya torsi redaman yang cukup.  

Dalam sistem tenaga praktis masa kini, masalah stabilitas sinyal kecil 

biasanya merupakan salah satu redaman osilasi sistem yang tidak memadai. 

Analisis sinyal kecil (small-signal analysis) dengan menggunakan teknik linier 

memberikan informasi berharga tentang karakteristik dinamis inherent dari sistem 

tenaga dan membantu disainnya. 

Pada bab ini mengulas tentang aspek fundamental dari stabilitas sistem 

dinamis, menyajikan teknik analisis yang berguna dalam mempelajari stabilitas 

sinyal kecil, menggambarkan karakteristik masalah stabilitas sinyal kecil, dan 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

 

 

5.2 Konsep Dasar Stabilitas Sistem Dinamik  

5.2.1 Representasi State-Space  

Perilaku sistem dinamis, seperti sistem tenaga, dapat digambarkan dengan 

himpunan n persamaan diferensial biasa nonlinier orde pertama dari bentuk berikut: 

 

............................ (5.1) 

 

Di mana n adalah orde sistem dan r adalah nilai input. Didapatkan persamaan vector 

matrik : 
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............................................................................................ (5.2) 

di mana: 

 
 

Vektor kolom x disebut sebagai state vector, dan xi sebagai state variables. 

Vektor kolom u adalah vektor input ke sistem. Ini adalah sinyal eksternal yang 

mempengaruhi kinerja sistem. Waktu dilambangkan dengan t, dan tingkat koefisien 

variabel x terhadap waktu dinotasikan dengan �̇�. Jika turunan dari variabel keadaan 

bukanlah fungsi waktu yang eksplisit, sistem dikatakan otonom. Dalam hal ini, 

persamaannya adalah 

.............................................................................................. (5.3) 

 

Hal ini dapat dinyatakan dalam variabel keadaan dan variabel input dalam bentuk 

berikut 

 

.............................................................................................. (5.4) 

 

di mana: 

 
 

Kolom vektor y adalah vektor output, dan g adalah fungsi hubungan keadaan 

vektor non-linier dan input variabel ke output variabel. Variabel keadaan dapat 

berupa jumlah fisik dalam sistem seperti sudut, kecepatan, tegangan, atau variabel-

variabel matematika abstrak yang terkait dengan persamaan diferensial yang 

menggambarkan dinamika sistem. 

Keadaan sistem dapat direpresentasikan dalam ruang Eucliden n-dimensi 

yang disebut state space. Ketika kita memilih variabel state yang berbeda untuk 

menggambarkan sistem, kita sebenarnya memilih sistem koordinat yang berbeda. 
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Setiap kali sistem tidak berada dalam ekuilibrium atau bila input tidak nol, 

keadaan sistem akan berubah seiring waktu. Titik setel yang dilacak oleh keadaan 

sistem di state space saat sistem bergerak disebut state trajectory. 

 

 

Titik ekuilibrium (atau tunggal) 

Titik ekuilibrium adalah titik-titik di mana semua derivat �̇�1, �̇�2, …, �̇�n sama-

sama nol, ditentukan titik-titik pada lintasan dengan kecepatan nol. Sistem sesuai 

dengan semua variabel konstan dan tidak sesuai dengan waktu. Oleh karena itu, 

titik ekuilibrium atau titik tunggal harus memenuhi persamaan 

.................................................................................................. (5.5) 

 

Di mana x0 adalah keadaan vektor x pada titik ekuilibrium. Poin tunggal merupakan 

karakteristik perilaku sistem dinamis, dan oleh karena itu kita dapat menarik 

kesimpulan tentang stabilitas dari sifatnya. 

 

 

5.2.2 Stabilitas Sistem Dinamik  

Stabilitas dari sistem linier adalah kestabilan sistem linier sepenuhnya 

terlepas dari input, dan keadaan sistem yang stabil dengan nol input akan selalu 

kembali ke asal state space, terlepas dari keadaan inital yang terbatas. 

Sebaliknya, stabilitas sistem nonlinier bergantung pada jenis dan besaran masukan, 

dan keadaan awal. Faktor-faktor ini harus diperhitungkan dalam menentukan 

stabilitas sistem non-linier. 

Dalam teori sistem pengendalian, adalah hal umum untuk mengklasifikasikan 

stabilitas sistem non-linier ke dalam kategori berikut, yang didasarkan pada wilayah 

keadaan ruang di mana vektor keadaannya berkisar: 

• Stabilitas lokal atau stabilitas kecil 

• Stabilitas yang terbatas 

• Stabilitas global atau stabilitas yang besar. 
 

 

Stabilitas lokal  

Sistem dikatakan stabil secara lokal pada titik ekuilibrium jika, mengalami 

perturbasi kecil, tetap berada dalam wilayah kecil yang menyulut titik ekuilibrium. 
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Jika t meningkat, sistem kembali ke keadaan semula, dikatakan stabil asimtotik 

kecil. Perlu dicatat bahwa definisi umum stabilitas lokal tidak mengharuskan 

keadaan kembali ke keadaan semula, termasuk siklus batas kecil.  

Stabilitas lokal (yaitu, stabilitas di bawah gangguan kecil) dapat dipelajari 

dengan cara meluruskan persamaan sistem non-linier tentang titik ekuilibrium yang 

bersangkutan. 

 

 

Stabilitas yang terbatas 

Jika keadaan suatu sistem tetap berada di dalam suatu daerah R, maka akan 

stabil di dalam R. jika, selanjutnya, keadaan sistem mula-mula beralih ke titik 

ekuilibrium dari titik manapun dalam R, maka asimtotik stabil dalam satuan terbatas 

di wilayah R. 

 

 

Stabilitas global 

Sistem dikatakan stabil secara global jika R mencakup keseluruhan ruang 

yang terbatas. 

 

 

 

5.2.3 Linearisasi  

 Selanjutnya x0 adalah keadaan vektor dan u0 adalah vektor input yang 

berhubungan dengan titik ekuilibrium, di mana kinerja sinyal kecil akan diperiksa. 

Didapatkan persamaan sebagai berikut. 

..................................................................................... (5.6) 

 

dan keadaan di atas, diuraikan sebagai 

  

 
 

di mana ∆ deviasi kecil, maka, 

 

.......................................................................... (5.7) 
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Karena perturbasi diasumsikan kecil, fungsi non-linear f (x, u) dapat 

dinyatakan dalam bentuk ekspansi deret Taylor. Dengan istilah yang melibatkan 

dua atau daya yang lebih tinggi dari ∆x dan ∆u diabaikan, maka 

 

 
 

dengan j = 1, 2, ..., m; sehingga: 
 

................................................................................... (5.8) 
 

.................................................................................... (5.9) 
 

di mana: 
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.............................. (5.10) 
 

 
 

Dengan mengambil transformasi Laplace dari persamaan di atas, maka 
 

............................................................ (5.11) 
 

.......................................................................... (5.12) 
 

 
Gambar 5.1 Block diagram of the state-space representation 

 

 

 

Fungsi transfer sistem, kondisi awal ∆x (0) diasumsikan nol. 
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oleh karena itu, maka: 

 

........................................................ (5.13) 

 

dan keterkaitannya dengan: 
 

......................................... (5.14) 
 

Perubahan Laplace dari ∆x dan ∆y memiliki 2 komponen, atu tergantung pada 

kondisi awal dan yang lainnya pada input.  

Kutub ∆x(s) dan ∆y(s) adalah akar dari persamaan 

 

........................................................................................ (5.15) 
 

 

 

5.2.4 Analisis Stabilitas 

Metode pertama Lyapunov 

Stabilitas pada sistem nonlinier yang kecil, diberikan oleh akar persamaan 

karakteristik sistem perkiraan pertama, yaitu dengan nilai eigen dari A: 

(i) Ketika nilai eigen memiliki bagian nyata yang negatif, sistem orisinalnya 

asimtotik 

(ii) Bila setidaknya salah satu nilai eigen memiliki sisi nyata positif, sistem aslinya 

tidak stabil 

(iii) Bila nilai eigen memiliki bagian nyata sama dengan nol, maka tidak mungkin 

berdasarkan perkiraan awal untuk mengatakan sesuatu secara umum. 

Kestabilan besar dapat dipelajari dengan solusi eksplisit dari persamaan 

diferensial non-linear menggunakan komputer digital atau analog. Sebuah metode 

yang tidak memerlukan solusi eksplisit dari persamaan diferensial sistem adalah 

metode langsung Lyapunov. 
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Metode kedua Lyapunov atau metode langsung 

Metode kedua mencoba untuk menentukan stabilitas secara langsung 

dengan menggunakan fungsi yang sesuai dengan yang didefinisikan di state space. 

Tanda fungsi Lyapunov dan tanda turunan waktunya sehubungan dengan 

persamaan sistem yang dipertimbangkan. 

 

 

5.3 Stabilitas Sinyal Kecil Mesin Tunggal Sistem Infinite Bus  

Konfigurasi sistem umum ditunjukkan dalam Gambar 5.2(a), yaitu kinerja 

sinyal kecil dari satu mesin yang terhubung ke sistem yang besar melalui saluran 

transmisi. Analisis sistem yang memiliki konfigurasi sederhana seperti ini sangat 

berguna dalam memahami efek dan konsep dasar.  

Setelah kita mengembangkan apresiasi terhadap aspek fisik dari fenomena 

dan mendapatkan pengalaman dengan teknik analisis, dengan menggunakan sistem 

sederhana sederhana, kita akan berada pada posisi yang lebih baik untuk 

menghadapi sistem kompleks yang besar. 

 

 
 

Gambar 5.2 

 Single machine connected to a large system through transmission lines 
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Dalam Gambar 5.2(b), dengan menggunakan persamaan Thevenin dari 

jaringan transmisi di luar mesin dan transmisi yang berdekatan. Karena ukuran 

relatif dari sistem di mana mesin memasok daya, dinamika yang terkait dengan 

mesin akan menyebabkan hampir tidak ada perubahan tegangan pada frekuensi 

tegangan Thevenin Eb. Sumber tegangan seperti tegangan konstan dan frekuensi 

konstan disebut sebagai infinite bus. 

Untuk kondisi sistem tertentu, besarnya tegangan bus tak terbatas Eb, tetap 

konstan saat mesin terganggu. Namun, karena kondisi sistem steady-state berubah, 

rasio Eb bisa berubah, yang merupakan kondisi operasi jaringan eksternal yang 

berubah. 

 

 

 

5.3.1 Representasi Generator Model Klasik  

Di sini E’ adalah tegangan di belakang 𝑋�̀�. Jaraknya diasumsikan tetap 

konstan pada nilai pre-disturbance. Misalkan δ adalah sudut dimana E‘ 

menyebabkan tegangan bus tak terbatas EB. Saat rotor berosilasi selama terjadi 

gangguan, δ berubah. 

Dengan E sebagai fasor referensi, 

 

........................................... (5.16) 

 

 
 

Gambar 5.3 The system representation 

 

 

 

Daya komplek dari 𝑋𝑑
′  diberikan oleh 
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......................................................... (5.17) 

 

Dengan resistansi stator di abaikan, daya air-gap (Pe) sama dengan daya 

terminal (P). Maka, 

 

.............................................................................. (5.18) 

 

Linearitas kondisi operasi awal direpresentasikan oleh δ = δ0 yaitu: 

 

 

......................................................... (5.19) 

 

 

Persamaan gerak dalam per unit adalah 

 

................................................................. (5.20) 

.......................................................................................... (5.21) 

 

Di mana ∆ω adalah kecepatan deviasi per unit, δ sudut rotor di lingkaran 

listrik, ω0 adalah kecepatan dasar rotor listrik dalam radian per detik, dan p is 

operator diferensial d/dt dengan t dalam detik. Maka, 

 

......................................................... (5.22) 

 

di mana KS adalah koefisien torsi sinkron yang diberikan oleh 

 

................................................................................. (5.23) 

 

Dari persamaan (5.21), maka 

 

....................................................................................... (5.24) 
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Dari persamaan (5.22) dan (5.24) dalam bentuk vektor matrik, diperoleh 

 

............................................... (5.25) 

 

Dari persamaan di atas, didapatkan persamaan berikut. 

 

............................................... (5.26) 

 

Menyederhanakan kembali 

 

............................................. (5.27) 

 

 

Oleh karena itu, persamaan karakteristik diberikan oleh 

 

................................................................................ (5.28) 

 

sedangkan bentuk secara umum adalah 
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Gambar 5.4 

Block diagram of single-machine infinite bus system with  

classical generator model 

 

 

Oleh karena itu, frekuensi natural tanpa redaman adalah 

 

........................................................................ (5.29) 

 

 dan dengan rasio redaman adalah 

 

................................................................................... (5.30) 

 

 

Sebagai koefisien torsi sinkron KS meningkat, peningkatan frekuensi alami 

dan rasio redaman berkurang. Kenaikan koefisien torsi redaman KD meningkatkan 

rasio redaman, sedangkan peningkatan inersia konstan menurun baik ωn dan ζ 
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5.3.2 Pengaruh Dinamik Rangkaian Medan Mesin Sinkron  

Sekarang kita mempertimbangkan kinerja sistem termasuk variasi fluks 

lapangan. Efek amorteks akan diabaikan dan medan tegangan akan diasumsikan 

konstan (kontrol pengaman eksitasi manual). 

Dengan cara berikut, kita akan mengembangkan model state-space dari 

sistem dengan terlebih dulu mengurangi persamaan mesin sinkron dengan bentuk 

yang sesuai dan kemudian menggabungkannya dengan persamaan jaringan. Ini 

akan mengekspresikan waktu dalam detik, sudut di radian listrik, dan semua 

variabel lainnya di setiap unit. 

 

 

Synchronous machine equation 

Persamaannya adalah 

 

.................................................................. (5.31) 

 

......................................................................................... (5.32) 

 

di mana ω0 = 2πf0 elec.rad/s. Dalam hal ini sudut rotor δ dalam sudut (elec.rad), 

sedangkan sumbu q mempengaruhi EB. Sudut rotor δ adalah jumlah sudut internal 

δi dan sudut di mana Et mempengaruhi EB. 

 

 
 

Gambar 5.5 The rotor angle is the sum of the internal angle 
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Selanjutnya persamaan medan rangkaian dinamis adalah 

 

.................................................................... (5.33) 

 

di mana Efd adalah tenaga output, ifd dan Te yang bukan keadaan variabel ataupun 

variabel input. Maka ifd dan Te dalam hal variabel state sebagaimana ditentukan oleh 

persamaan hubungan fluks mesin dan persamaan jaringan. 

 

 
Gambar 5.6 The equivalent circuits relating the machine flux linkages and current 

 

 

Fluk bocor stator dan rotor diberikan oleh 

 

..................................................................... (5.34) 

....................................................................... (5.35) 

....................................................................... (5.36) 

 

Dari persamaan di atas didapatkan persamaan berikut. 

 

........................................................................................ (5.37) 

 

di mana hubungan induksi bersama antara d-axis dengan fluk bocor dapat ditulis 

sebagai Ψfd dan id yaitu: 
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................................................................ (5.38) 

    

di mana: 

 

.................................................................................... (5.39) 

 

tidak ada rangkaian rotor pada q-axis, hubungan bersama induksi fluk bocor 

diberikan oleh 

......................................................................................... (5.40) 

 

Torsi celah udara (air-gap torque) 

 

..................................................................................... (5.41) 

dengan pΨ dan variasi kecepatan diabaikan, maka persamaan tegangan stator 

adalah 

............................................................................. (5.42) 

............................................................................. (5.43) 

 

 

Persamaan jaringan  

Karena hanya ada satu mesin, sebagiamana mesin dan juga persamaan 

jaringan dapat dinyatakan dalam kerangka acuan satu-satunya, yaitu bingkai 

referensi d-q dari mesin. 
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............................................................................................. (5.44) 

......................................................................................... (5.45) 

 

Persamaan batasan jaringan untuk sistem dalam Gambar 5.2(b)  adalah 

  

.................................................. (5.46) 

 

 Pemecahan kembali ke dalam komponen d dan q diberikan 

 

.............................................................................. (5.47) 

.............................................................................. (5.48) 

 

di mana: 

 

......................................................................................... (5.49) 

......................................................................................... (5.50) 

 

Setelah dilakukan eliminasi dari persamaan diatas, didapatkan persamaan sebagai 

berikut. 

 

......................................... (5.51) 

......................................... (5.52) 

 

di mana: 

 

.................................................................. (5.53) 
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Reaktansi Xqs dan X𝑋𝑑𝑠̀  merupakan nilai yang terpenuhi. Pada setiap unit 

reaktansi tersebut sama dengan induksi yang terhubung. 

 

 

Persamaan sistem linear 

Persamaan (5.51) dan persamaan (5.52) dalam nilai-nilai tersebut, dapat 

ditulis 

 

.............................................................................. (5.54) 

.............................................................................. (5.55) 

 

di mana: 

 

................................................................. (5.56) 

 

Linearitas dalam persamaan (5.38) dan (5.40), dan substitusi ke dalam persamaan 

(5.54) dan (5.55) di atas untuk Δid dan Δiq, diperoleh 

..................................................... (5.57) 

 

..................................................... (5.58) 

 

Linearitas persamaan (5.37) dan substitusi untuk ΔΨad dari persamaan (5.57) 

diberikan  
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...................................... (5.59) 

 

Linearitas dari persamaan (5.41) adalah 

 

 
 

Substitusi untuk Δid, Δiq, Δψad, dan Δψaq dari persamaan (5.54) ke persamaan (5.58), 

diperoleh 

............................................................................... (5.60) 

 di mana: 

 

.................................................. (5.61) 

.................................... (5.62) 

 

karena linearitas persamaan (5.31) ke persamaan (5.33) dan substittusi untuk Δifd 

dan ΔTe, diberikan oleh persamaan (5.59) dan (5.60), maka diperoleh persamaan 

sistem dalam bentuk final sesuai dengan yang dikehendaki dari: 

..................................... (5.63) 

 

di mana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │ Stabilitas Sinyal Kecil                                                                                       V-

 

   

19 

................................................................ (5.64) 

 

Dan ∆Tm dan ∆Efd bergantung pada kontrol primer penggerak dan eksitasi. 

Dengan torsi masukan mekanik konstan,  ∆Tm = 0 dengan tegangan output konstan, 

∆Efd = 0. Induktansi bersama Lads dan Lags pada persamaan di atas adalah nilai 

jenuh. Metode untuk situasi analisis sinyal kecil dijelaskan di bawah ini. 

 

 

Studi representasi kejenuhan dalam sinyal kecil 

Karena kinerja sinyal kecil dikemukakan dalam kaitannya dengan nilai dari 

hubungan fluks dan arus, perbedaan harus dibuat antara saturasi total dan saturasi 

inkremental. 

Saturasi total dikaitkan dengan nilai total hubungan fluks dan arus. 

Saturasi inkremental dikaitkan dengan nilai-nilai permeabilitas hubungan fluks dan 

arus. Oleh karena itu, kemiringan kurva saturasi tambahan digunakan dalam 

menghitung saturasi inkremental seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 5.7, 

di mana menunjukkan faktor kejenuhan inkremental Ksd(incr), maka 

............................................................................. (5.65) 

 

Berdasarkan pada definisi dari Asat, Bsat, dan ΨTI, maka dapat ditunjukkan 

bahwa 

 

........................................................... (5.66) 
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Gambar 5.7 Distinction between incremental and total saturation 

 

 

 

(a) Kondisi operasi steady-state berikut, parameter mesin dan parameter jaringan 

diberikan 

 
Alternatifnya EB mungkin ditentukan bukan dengan ϱt atau Et. 

 

(b) Langkah pertama adalah menghitung nilai steady state awal dari variabel 

sistem. 
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(c) Langkah selanjutnya adalah menghitung faktor jenuh tambahan dan nilai 

hubungan tambahan dari Lads, Laqs, 𝐿′𝑎𝑑𝑠′ maka, 

RT, XTq, XTd, D 

m1, m2, n1, n2 

K1, K2 

 

(d) Terakhir, menghitung elemen dari matrik A. 

 

 

 

Block diagram representation 

Dalam Gambar 5.8 menunjukkan diagram blok representasi dari kinerja 

sinyal kecil dari sistem. Dalam representasi ini, karakteristik dinamik sistem 

dinyatakan dalam bentuk konstanta K. Dasar untuk diagram blok dan ungkapan 

untuk konstanta terkait telah dikembangkan di bawah ini. 
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Gambar 5.8 Block diagram representation with constant Efd 

 

 

Dari persamaan (5.60), maka perubahan dalam torsi celah udara (air-gap 

torque) sebagai fungsi dari Δδ dan ΔΨfd, yaitu: 

 
di mana: 

 

 
 

Komponen torsi yang diberikan oleh K1∆δ berada dalam fase dengan ∆δ dan 

karenanya merupakan komponen torsi sinkron. Komponen torsi yang dihasilkan 

dari variasi dalam hubungan fluks diberikan oleh K2∆ѱfd. 

Variasi ѱfd ditentukan oleh persamaan medan rangkaian dinamis: 

 
 

karena keterkaitan dengan ΔΨfd, sehingga diperoleh  

................................................................. (5.67) 

di mana: 

.............................................................................. (5.68) 

Persamann (5.67) dengan s digantikan p, maka perhitungan untuk blok 

rangkaian medan ditunjukkan dalam Gambar 5.8. 
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Ungkapkan konstanta K dalam bentuk yang diperluas 

Telah dinyatakan konstanta k dalam bagian matriks A. dalam literatur, 

biasanya dinyatakan secara eksplisit dalam berbagai parameter sistem, seperti yang 

dirangkum di bawah ini: 

K1 konstan dinyatakan sebagai 

 
 

dari persamaan diatas K1 dapat ditulis sebagai 

 

.................................................... (5.69) 

 

di mana Eq0 adalah nilai pre-disturbance dari tegangan Ra+jXq. Dengan ini maka K1 

ditulis 

................................................................ (5.70) 

 

Substitusi untuk n1, m1 dalam persamaan diatas untuk K1, menghasilkan 

 

................................................ (5.71) 

 

dengan cara yang sama, bentuk perluasan dari persamaan tersebut untuk konstanta 

K2 adalah 

............................................. (5.72) 

 

Dari persamaan (5.39), (5.56), dan (5.64), diperoleh 
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................................ (5.73) 

 

Substitusi persamaan di atas untuk K3 dan T3, yang deberikan oleh persamaan 

(5.68), yaitu: 

 

................................................................... (5.74) 

 

................................................................... (5.75) 

 

di mana 𝑇𝑑0𝑠
′  adalah nilai jenuh dari 𝑇𝑑0

′ . Dengan cara yang sama, dari persamaan 

(5.39), (5.56) dan (564), diperoleh 

 

........................................ (5.76) 

 

Substitusi persamaan di atas untuk K4, yang deberikan oleh persamaan (5.68), yaitu: 

 

............................................... (5.78) 

 

Jika efek jenuh diabaikan, maka persamaan disederhanakan menjadi 

 

..................................................... (5.79) 
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Jika bagian dari matrik A ada, K konstan dapat dihitung. Bentuk yang 

dikeluarkan diturunkan ke sini untuk menggambarkan bentuk ungkapan yang 

digunakan dalam literatur. Keuntungan dari bentuk yang diperluas ini adalah bahwa 

ketergantungan K konstan pada berbagai parameter sistem lebih mudah terlihat. 

Kerugiannya, bagaimanapun, adalah beberapa inkonsistensi muncul dalam 

mewakili efek saturasi. 

Dalam literatur, 𝐸′𝑞= (Lad/Lffd) sering digunakan sebagai variabel keadaan 

dari ѱfd. Efek dari ini untuk menghapus istilah Lad /(Lad+Lfd) untuk K2 dan K3. 

Namun, produk K2K3 tetap sama. 

 

 

Pengaruh variasi hubungan medan fluks pada stabilitas sistem 

Berdasarkan diagram blok pada Gambar 5.8, dimana tegangan konstan 

(∆Efd=0), variasi medan fluks hanya disebabkan oleh umpan balik ∆δ melalui 

koefisien K4. Ini mewakili efek demagnetisasi reaksi. 

Perubahan torsi celah udara akibat variasi fluks medan yang disebabkan 

oleh perubahan sudut rotor diberikan oleh 

..................................................................... (5.80) 

 

Konstan K2, K3 dan K4 biasanya bernilai postif. Keterlibatan dari untuk 

mencocokkan dan komponen redaman torsi tergantung pada frekuensi osilasi, maka 

 
 

(a) Medan variasi flux disebabkan oleh ∆δ bolak-balik (misalkan karena reaksi 

armatur) negatif sinkron komponen torsi. Sistem menjadi monoton tidak stabil 

saat melebihi K1∆δ. Batas stabilitas Steady state akan dicapai bila 

 
(b) Frekuensi osilasi harus lebih besar dari 1/T3: 
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Komponen dari torsi air-gap ∆ѱfd  adalah 90o dari ∆δ atau dalam fasa ∆ω. 

Maka, ∆ѱfd  pada komponen positif redaman torsi. 

(c) Biasanya mesin frekuensi osilasi berada pada 1 Hz (2π rad/s), ∆ѱfd  pada 

komponen positif redaman torsi dan negatif sinkron komponen torsi. Efek 

bersihnya adalah mengurangi sedikit komponen torsi sinkron dan 

meningkatkan komponen torsi redaman. 

 

 

 
 

Gambar 5.9 

Positive damping torque and negative synchronizing torque due to K2ΔΨfd 

 

 

Koefisien K4 biasanya bernilai positif. Selama koefisien tersebut bernilai 

positif, efek dari variasi medan fluks menyebabkan reaksi armatur (Δѱfd dengan Efd 

konstan) sebagai komponen positif redaman torsi. Namun, bila K4 negatif maka 

(XE+Xq)sinδ0 –(Ra+RE)cosδ0 adalah negatif. Ini adalah situasi ketika generator 

hidrolik tanpa belitan peredam beroperasi pada beban ringan dan dihubungkan oleh 

rangkaian resistansi yang relatif tinggi terhadap rasio reaktansi ke sistem yang 

besar. 

 

 

 

 5.4 Efek Sistem Eksitasi   

Pada bagian ini, akan diperluas model state-space dan diagram blok yang 

dikembangkan pada bagian sebelumnya untuk memasukkan sistem eksitasi. 

Kemudian akan diperiksa pengaruh sistem eksitasi pada kinerja stabilitas sinyal 

kecil dari sistem bus tak berhingga mesin tunggal yang sedang dipertimbangkan. 
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Sinyal kontrol input ke sistem eksitasi biasanya adalah tegangan terminal 

generator Et. Pada model generator yang dimplementasikan pada bagian 

sebelumnya, Et bukanlah variabel state. Oleh karena itu, Et harus dinyatakan dalam 

bentuk variabel state Δωr, Δδ, dan ΔΨfd. Selanjutnya Ẽt dapat dinyatakan dalam 

bentuk kompleks, yaitu: 

 
karena itu 
 

 
 

Penerapan suatu gangguan kecil, dapat ditulis 

 

 
Dengan mengabaikan persyaratan orde kedua yang melibatkan nilai perturbasi, 

persamaan diatas menjadi 

 
 

Oleh karena itu 

 

......................................................................... (5.81) 
 

Persyaratan dari nilai perturbasi, didapatkan hasil pernyataan untuk Δed dan 

Δeq dalam persamaan (5.81), yaitu  

............................................................................... (5.82) 

di mana: 
 

...................... (5.83) 

........... (5.84) 
 

Selanjutnya dinyatakan bahwa parameter TR mewakili konstanta waktu 

terminal transduser tegangan. 
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Gambar 5.10 Thyristor excitation system with AVR 

 

 

Untuk studi gangguan kecil, batasan ini diabaikan karena pada model linier 

tentang titik operasi digambarkan sebagai Efd berada dalam batasannya. Pembatas 

dan sirkuit pelindung (UEL, OXL, V/Hz) tidak dimodelkan karena tidak 

mempengaruhi stabilitas kecil sinyal.  

 

Maka didapatkan persamaan, 

 
 

karena itu 

 

 
 

substitusi untuk ΔEt dari persamaan (5.82), diperoleh 
 

............................................................ (5.85) 

 

dari blok 2 dari Gambar (5.10), 
 

 
 

Dalam nilai-nilai tersebut, sehngga didapat 
 

..................................................................................... (5.86) 

 

Persamaan medan sirkuit dinamis pada bahasan sebelumnya dengan efek 

dalam sisten eksitasi, menjadi 

 

................................................ (5.87) 
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di mana: 

.................................................................... (5.88) 

 

Karena dalam model orde pertama untuk eksiter, orde dari sistem meningkat 

dengan 1: tambahan variabel state baru adalah ∆v1 

................................................. (5.89) 

di mana: 

 

............................................................................................... (5.90) 

 

dan K5 dan K6 diberikan oleh persamaan (5.83) dan (5.84) dari pΔω, dan pΔδ secara 

tidak langsung dipengaruhi oleh eksiter, 

    
Model state-space untuk sistem daya, termasuk sistem eksitasi, adalah 

......................................... (5.91) 

 

dengan input konstanta torsi mekanik 
 

 
 

 

 

Diagram blok termasuk sistem eksitasi 

Representasi ini berlaku untuk semua jenis eksiter, dengan Gex(s) yang 

mewakili fungsi transfer AVR dan eksiter. Untuk thyristor exciter, 
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Gambar 5.11 Block diagram representation with exciter and AVR 

 

 

Terminal tegangan error signal, dimana tegangan blok transduser, adalah 

  

 
Koefisien K6 selalu bernilai positif, sedangkan K5 dapat bernilai positif atau 

negatif, terkait dengan kondisi operasi dan jaringan eksternal impeden RE+jXE. nilai 

dari K5 memiliki bantalan yang signifikan mempengaruhi AVR dalam sistem 

redaman osilasi.  

 

Efek dari AVR sinkron dan komponen redaman torsi 

Dengan regulator tegangan otomatis, variasi medan fluks disebabkan medan 

variasi tegangan, dengan tambahan reaksi amatur. Maka,  

 

...................................... (5.92) 

 

 kelompok yang terkait dengan ΔΨfd, maka disederhanakan kembali menjadi 
  

........................................ (5.93) 

 

Perubahan dalam torsi celah udara (air-gap torque) terhadap medan fluk 

bocor adalah 
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...................................................................................... (5.94) 
 

Seperti sebelumnya telah dijelaskan bahwa K2. K3, K4 dan K6 selalu bernilai 

positif, namun K5 dapat bernilai positif dan negatif. Efek dari AVR pada redaman 

dan komponen sinkron torsi adalah dipengaruhi oleh K5 dan Gex(s). Maka,  

 
 

Dari persamaan (5.93) dan (5.94), dengan s = jω = 0, maka ΔTe terhadap ΔΨfd adalah  

 

 
 

karena itu, koefisien torsi sinkron terhadap ΔΨfd adalah 

 

 
 

di mana KA =0 (misalkan Efd konstan), KS(∆ѱfd) = -0.9. bila KA = 15, AVR 

mengkompensasi efek demagnetisasi reaksi armatur. Dengan KA =200, KS(∆ѱfd) = 

0.529, dan koefisien torsi sinkronisasi total adalah 

 
 

Di sini, dianggap kasus K5 negatif. Dengan K5 positif, AVR akan memiliki 

efek yang berlawanan dengan hal di atas; Artinya, efek AVR adalah mengurangi 

komponen torsi penyinkronan steady state. 

Meskipun telah dipertimbangkan eksiter thyristor dalam contoh, pengamatan 

di atas berlaku untuk jenis eksiter manapun dengan gain steady-state exciter/AVR 

sama dengan KA. 
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Redaman dan komponen sinkron torsi pada freakuensi osilasi rotor 

Didapatkan persamaan berikut 
 

 
Dari persamaan (5.94) 
 

 
 

Selanjutnya akan diasumsikan bahwa frekuensi osilator rotor adalah 10 rad/detik 

(1,6 Hz), dengan s = jω = j10, 

 
 

dengan K5 = 0,12 dan KA = 200 
 

 
 

Efek dari AVR adalah untuk menaikkan komponen sinkron torsi dan 

menurunkan redaman komponen torsi, ketika K5 bernilai negatif.  

Koefisien sinkron torsi adalah 

 
 

Komponen torsi redaman (damping) terhadap ΔΨfd 

  
 

karena Δωr = sΔδ/ω0 = jωΔδ/ω0 

 
 

dengan ω = 10 rad/detik, maka koefisien torsi redaman adalah 
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dengan tidak adanya sumber redaman lainnya, total KD = KD(∆ѱfd. Kemudian dengan 

mudah terlihat bahwa, dengan K5 positif, komponen torsi sinkron dan redaman 

karena ∆ѱfd berlawanan dengan hal di atas. 

Kemudian untuk sistem yang sedang dipertimbangkan, Tabel 5.1 merangkum 

efek AVR pada KS dan KD pada ω = 10 rad/s untuk nilai KA yang berbeda. 

 

Tabel 5.1 Summarizes the effect of the AVR on Ks and Kp 

 
 

Dengan KA=0, ∆ѱfd sepenuhnya karena reaksi armatur. Efek AVR adalah 

menurunkan KD untuk semua nilai positif KA. Redaman bersih minimum 

(kebanyakan negatif) untuk KA=200, dan nol untuk KA =∞. Untuk nilai KA yang 

rendah, efek AVR adalah menurunkan KS dengan sangat sedikit, KS bersih diminum 

di KA sekitar 46. Karena KA meningkat melebihi nilai ini, KS meningkat dengan 

mantap. Untuk nilai infinte KA, torsi karena ∆ѱfd dalam fase dengan ∆δ, dan 

karenanya tidak memiliki komponen redaman. 

Untuk sistem eksitasi semacam itu, kita dapat membuat pengamatan umum 

berikut mengenai efek AVR: 

• Dengan K5 positif, efek dari AVR adalah untuk sinkron torsi negatif dan komponen 

redaman torsi positif. Nilai konstan K5 positif untuk nilai rendah dari sistem reaktansi 

eksternal dan output geneator rendah. 

Penurunan KS karena tindakan AVR dalam kasus semacam itu biasanya tidak 

menjadi perhatian khusus, karena K1 sangat tinggi sehingga KS secara signifikan 

lebih besar dari nol 
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• Dengan K5 negatif, tindakan AVR memperkenalkan komponen torsi 

penyinkronan positif dan komponen torsi redaman negatif. Efek ini lebih terasa 

saat respon exciter meningkat. Nilai tinggi untuk reaktansi sistem eksternal dan 

keluaran generator nilai K5 adalah negatif.  

Dalam prakteknya, situasi dimana K5 negatif biasanya ditemui. Untuk kasus 

semacam itu, respon tinggi exciter sangat bermanfaat dalam meningkatkan 

sinkronisasi torsi. Namun, dengan melakukan hal itu menghasilkan redaman 

negatif. Mungkin perlu menggunakan exciter respon tinggi untuk memberikan 

sinkronisasi torsi dan stabilitas kinerja transien yang dibutuhkan. Dengan 

reaktansi sistem eksternal yang sangat tinggi, bahkan dengan respon exciter yang 

rendah, koefisien redaman torsi mungkin negatif. 

Selanjutnya ada satu cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik yang 

terjadi terkait kinerja (performance) exciter yang diharapkan dapat meningkatkan 

stabilitas sistem dengan memanfaatkan perangkat power system stabilizer (PSS).  

 

 

5.5 Power System Stabilizer  

Fungsi dasar dari power system stabilizer (PSS) adalah menambahkan 

redaman ke osilasi rotor generator dengan mengendalikan eksitasi dengan 

menggunakan sinyal penstabil tambahan atau auxiliarly stabilizing signal(s). Untuk 

memberikan redaman, stabilizer harus menghasilkan komponen torsi listrik pada 

fasa dengan penyimpangan kecepatan rotor. 

Dasar teoritis untuk PSS dapat diilustrasikan dengan bantuan diagram blok 

yang ditunjukkan dalam Gambar 5.12. Karena tujuan PSS adalah mengenalkan 

komponen torsi redaman, sinyal logis yang digunakan untuk mengendalikan 

eksitasi generator adalah deviasi kecepatan Δωr.  

Jika fungsi transfer exciter Gex(s) dan fungsi transfer generator antara ΔEfd 

dan ΔTe adalah keuntungan murni, umpan balik langsung Δωr akan menghasilkan 

komponen torsi redaman. Namun, dalam praktiknya, generator dan exciter 

(tergantung pada jenisnya) menunjukkan penambahan frekuensi dan karakteristik 

fasa. Oleh karena itu, fungsi transfer PSS, GPSS(s), harus memiliki rangkaian 

kompensasi fasa yang tepat untuk mengkompensasi lag fasa antara input exciter 

dan torsi listrik. Dalam kasus ideal, dengan karakteristik fase GPSS(s) menjadi 
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kebalikan yang tepat dari karakteristik fasa exciter dan generator untuk 

dikompensasikan, PSS akan menghasilkan torsi redaman murni pada semua 

frekuensi osilasi. 

 

 
 

Gambar 5.12 Block diagram representation with AVR and PSS 

 

 

Prinsip aplikasi PSS dengan mempertimbangkan sistem yang digunakan pada 

bagian sebelumnya untuk memeriksa pengaruh sistem eksitasi. Parameter sistem, 

seperti sebelumnya, adalah 

 

 
Karena TR sangat kecil dibandingkan dengan T3, kita akan mengabaikan 

pengaruhnya dalam memeriksa kinerja PSS. Ini menyederhanakan analisis tanpa 

kehilangan akurasi. Dari diagram blok, dengan TR diabaikan, karena PSS diberikan 

oleh 

 
 

Oleh karena itu, 
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Mari kita periksa kompensasi fase PSS yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

redaman torsi pada frekuensi osilasi rotor 10 rad/s. Dengan s=jω=j10, 

 

 
 

Oleh karena itu, pada frekuensi 10 rad/detik 

 

 
 

 

Jika ∆TPSS harus berada pada fasa dengan ∆ωr (misalkan torsi redaman murni), 

sinyal ∆ωr memproses meleawti phase-lead network maka sinyal akan dimajukan 

dengan θ=42.3o pada frekuensi osilasi pada 10 rad/s. Maka, 

 
Dengan jaringan fase lead kompensasi tepat untuk fase lag antara ∆Te dan 

∆vs, kompensasi di atas adalah redaman murni. 

Koefisien torsi redaman karena PSS pada ω= 10 rad/s sama dengan 

 
 

Oleh karena itu, KD memiliki nilai bersih termasuk efek AVR dan PSS 
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Dengan gain 12,27/3,522=3,48, PSS menghasilkan redaman cukup untuk 

mengkompensasi redaman negatif akibat aksi AVR. Sebagai keuntungan PSS 

meningkat lebih jauh, jumlah redaman meningkat. 

Jika jaringan fase-lead memberikan kompensasi lebih banyak daripada 

kelambatan fasa antara ∆Te dan ∆vs, PSS dikenalkan, sebagai tambahan pada 

komponen redaman torsi, sinkronisasi negatif komponen torsi. Biasanya, PSS 

diperlukan untuk berkontribusi untuk redaman osilasi rotor pada rentang frekuensi, 

bukan frekuensi tunggal. 

Fasa blok kompensasi memberikan karakteristik phase-lead yang tepat untuk 

mengkompensasi lag fasa antara input exciter dan torsi listrik generator (torsi 

udara). Angka tersebut menunjukkan blok orde tunggal. Dalam prakteknya, dua 

atau lebih blok orde tunggal dapat digunakan untuk mencapai fasa kompensasi yang 

diinginkan. Dalam beberapa kasus, blok orde kedua dengan akar kompleks telah 

digunakan. 

 

 
 

Gambar 5.13 Thyristor excitation system with AVR and PSS 

 

 

Biasanya, rentang frekuensi adalah 0,1 sampai 2,0 Hz, dan jaringan fasa inti 

harus memberikan kompensasi pada keseluruhan rentang frekuensi. Karakteristik 

fasa yang akan diganti dengan kondisi sistem; Oleh karena itu, kesepakatan dibuat 

dan karakteristik dapat diterima untuk pemilihan kondisi sistem yang berbeda. 

Umumnya beberapa kompensasi rendah diinginkan begitu pula PSS, selain 

meningkatkan torsi redaman secara signifikan, dapat menghasilkan sedikit 

peningkatan sinkronisasi torsi. 
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Blok washout sinyal berfungsi sebagai filter high-pass, dengan waktu konstan 

TW cukup tinggi untuk memungkinkan sinyal yang terkait dengan osilasi dalam ωr 

keadaan tidak berubah. Tanpa itu, ketetapan perubahan dalam kecepatan akan 

mengubah tegangan terminal. Hal ini memungkinkan PSS untuk merespon hanya 

untuk mengubah terhadap kecepatan. Dari sudut pandang fungsi washout, nilai TW 

tidak bersifat kritikal dan mungkin berada dalam kisaran 1 sampai 20 detik.  

Gain stabilizer KSTAB menentukan jumlah redaman yang diperkenalkan oleh 

PSS. Idealnya, gain harus ditetapkan pada nilai yang sesuai dengan redaman 

maksimum; Namun, seringkali dibatasi oleh pertimbangan lain. 

Dalam menerapkan PSS, perhatian harus diberikan untuk memastikan bahwa 

keseluruhan stabilitas sistem diteruskan, bukan hanya stabilitas sinyal kecil. 

 

 

System state matrix termasuk PSS 

Dari blok 4 dalam Gambar 5.13, dengan nilai-nilai tersebut, maka didapat 

 
karena itu 
 

 
 

Substitusi untuk pΔωr, diberikan oleh persamaan (5.63), maka diproleh 

pernyataan terkait untuk pΔv2 dalam persamaan state variables: 

......................... (5.95) 

di mana: 

 

.......................................................... (5.96) 
 

karena pΔv2 bukan fungsi dari Δv1 dan Δv3, a54 = a56 = 0. Selanjutnya dari blok 5, 

maka: 
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karena 

 

 
Substitusi dari pΔv2, diberikan oleh persamaan (5.95), yaitu: 

 
 

 

 

 

........................... (5.97) 

 

di mana: 

 

...................................................... (5.98) 

 

Dari blok 2 dalam Gambar 5.13 

 

............................................................................... (5.99) 

 

Persamaan rangkaian medan, termasuk dengan PSS, menjadi 
 

 
 

di mana: 

 

........................................................................................ (5.100) 

 

Secara lengkap model state space, termasuk PSS, maka bentuknya terkait 

(dengan ΔTm = 0). 
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.......................................... (5.101) 

 
 

Metode alternatif dari blok 4 dan 5: 

Blok 4 dapat dipertimbangkan dibuat menjadi dua blok, 
    

 
 

Dalam kasus ini, Δ𝑣2
′  menjadi state variable, dengan 

 
dan output Δv2 dari blok yang diberikan oleh 

 

 
 

Keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa ekspresi turunan dari variabel 

input ke blok tidak diperlukan. Ini adalah situasi penting dimana input bukan 

variabel keadaan, dalam hal mana ungkapan untuk turunannya tidak tersedia secara 

terbuka. Biasanya, blok 5 dapat diperlakukan sebagai berikut: 

 

 
Dalam kasus ini, 𝑣𝑠

′ adalah state variable, dengan 

 

 
dan output Δvs adalah diberikan oleh 
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Untuk model sistem eksitasi dengan fungsi transfer orde tinggi 

memerintahkan prosedur umum berikut dapat digunakan. 

 

Higher-order transfer function bloks: 

Selanjutnya dapat dipertimbangkan suatu fungsi alih (transfer function) nth 

order di mana diagram blok diperlihatkan dalam Gambar (5.14). 

 
Gambar 5.14 Consider an nth order transfer function whose block diagram 

 

 

Sistem di atas memiliki kutub n dan m nol (m<n). Fungsi transfer dalam 

Gambar 5.14 dapat dibagi menjadi dua bagian: 

 

..................................................................... (5.102) 
 

Karena fungsi alih (transfer function) nth order dapat representasikan dala dua blok 

sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar (5.15). 

 
Gambar 5.15 

The nth order transfer function may be represented in terms of two blocks 

 

 

Dari blok 1 dalam Gambar 5.15 tersebut 

 

......................................................... (5.103) 

 

kemudian 
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............................................................................... (5.104) 
 

Dari persamaan (5.103), dalam time domain 

 

 
 

Oleh karena itu, 

 

.................................................. (5.105) 

 

Kombinasi persamaan (5.104) dan (5,105), didapat 

 

............... (5.106) 

 

Dari blok 2 dalam Gambar 5.15, pernyataan untuk output adalah 
 

 

 

 

.................................... (5.107) 

Persamaan (5.156) dan (5.157) memiliki bentuk state-space 
 

 
 

Variael x1, x2, …, xn yang didefinisikan di atas disebut sebagai variabel fasa, 

yaitu merupakan seperangkat variabel keadaan tertentu yang terdiri dari satu 

variabel dan turunan n-1 -nya. 
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5.6 Stabilitas Sinyal Kecil Sistem Multi Mesin  

Small Signal Stability atau Stabilitas Sinyal Kecil adalah kemampuan sistem 

tenaga untuk mempertahankan operasi sinkron ketika mengalami gangguan kecil. 

Suatu gangguan dianggap kecil jika persamaan yang menggambarkan respon yang 

dihasilkan dari sistem mungkin linierisasi untuk tujuan analisis. Ketidakstabilan 

dapat diperoleh dari hasil dua macam bentuk, yaitu meningkatnya volume sudut 

rotor generator karena kurangnya torsi sinkronisasi, atau amplitudo osilasi rotor 

meningkat karena kurang cukupnya torsi redaman. Secara praktis dalam sistem 

tenaga listrik, masalah stabilitas sinyal kecil biasanya salah satu dari cukupnya 

redaman osilasi sistem. Analisis sinyal kecil menggunakan teknik linier 

memberikan informasi berharga tentang karakteristik dinamik dari sistem tenaga 

listrik dan memberikan bantuan dalam perancangan sistem. 

Dalam pemodelan stabilitas sinyal kecil (small signal stability) dapat meliputi 

aspek-aspek fundamental dari stabilitas sistem dinamis, menyajikan teknik analisis 

yang berguna dalam studi stabilitas sinyal kecil, menggambarkan karakteristik 

masalah stabilitas sinyal kecil, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi mereka. Analisis sistem tenaga listrik praktis melibatkan solusi 

persamaan secara simultan yaitu sebagai berikut: 

• mesin sinkron, dan sistem eksitasi terkait dan penggerak utama 

• interkoneksi jaringan transmisi 

• beban statis dan dinamis (motor)  

• perangkat-perangkat lain seperti HVDC converters, dan static var compensators 

(SVC). 

Dalam Gambar 5.16 menunjukkan struktur dari model sistem tenaga listrik 

secara lengkap. Dalam studi stabilitas sistem tenaga listrik adalah tepat untuk 

mengabaikan jaringan transmisi dan transient mesin stator. Dinamika rangkaian 

mesin rotor, sistem eksitasi, penggerak utama dan perangkat lainnya dinyatakan 

dengan persamaan diferensial. Hasilnya adalah bahwa model sistem yang lengkap 

terdiri dari sejumlah besar persamaan diferensial biasa dan persamaan aljabar. 
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Gambar 5.16 Struktur dari Model Sistem Tenaga Listrik 

 

Setiap model dari mesin dinyatakan dalam kerangka acuan d-q nya sendiri 

yang berputar dengan rotornya. Untuk solusi persamaan interkoneksi jaringan. 

Semua tegangan dan arus harus dinyatakan dalam kerangka acuan umum. Biasanya 

sebuah kerangka acuan berputar dengan kecepatan sinkron digunakan sebagai 

acuan umum. Persamaan transformasi sumbu (axis) digunakan untuk 

mentransformasikan antara kerangka acuan mesin secara individual dan kerangka 

acuan umum (R-I) seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 5.17. Untuk 

kenyamanan dalam perhitungan dari himpunan persamaan aljabar secara lengkap, 

maka persamaan stator mesin juga disajikan dalam kerangka acuan umum.  

Sumbu axis-R dari kerangka acuan umum biasanya digunakan sebagai acuan 

untuk mengukur sudut rotor mesin. Untuk mesin direpresentasikan secara rinci 

termasuk dinamika dari satu atau lebih rangkaian rotor, sudut rotor δ didefinisikan 

sebagai sudut dengan mesin sumbu axis-q mendahului terhadap sumbu axis-R. 

seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 5.17. Untuk mesin direpresentasikan 

melalui suatu model klasik, sudut rotor adalah sudut dengan tegangan E mendahului 

sumbu axis-R. Dalam kondisi dinamis, sudut δ berubah terhadap kecepatan rotor. 
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Gambar 5.17 Kerangka Acuan Transformasi Besaran Sistem Tenaga Listrik 

 

Perumusan persamaan steady state untuk analisis sinyal kecil (small signal) 

melibatkan pengembangan persamaan linierisasi tentang titik operasi dan 

penghapusan semua variabel-variabel selain variabel steady state. Prosedur umum 

adalah serupa dengan yang digunakan untuk sistem infinite bus mesin-tunggal. 

Namun, perlu untuk memungkinkan merepresentasikan pada transmisi jaringan 

yang luas, beban-beban, berbagai eksitasi sistem dan model penggerak utama, 

HVDC link, dan kompensator-kompensator static var membuat proses yang sangat 

kompleks. Oleh karena itu, perumusan persamaan steady state memerlukan 

prosedur sistematis untuk mengatasi berbagai macam perangkat. 

 

 

Formulasi persamaan ketetapan 

Model linier dari setiap perangkat dinamis di tuliskan sebagai: 

................................................................................. (5.108) 

............................................................................... (5.109) 

di mana: 

xi adalah nilai perturbed dari perangkat individual variabel ketetapan 

ii adalah injeksi saat ini ke dalam bentuk jaringan perangkat 

v adalah vektor dari jaringan bus tegangan.  

Bi dan Yi memiliki elemen non-zero yang hanya sesuai dengan tegangan 

perangkat dan bus tegangan jarak jauh yang digunakan untuk mengendalikan 

perangkat. Vektor arus ii, memiliki dua elemen yang sesuai dengan komponen nyata 



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │ Stabilitas Sinyal Kecil                                                                                       V-

 

   

46 

dan imajiner. Secara simultan, vektor tegangan v memiliki dua elemen per bus yang 

berhubungan dengan perangkat. Persamaan ketetapan semacam itu untuk semua 

perangkat dinamis dalam sistem dapat digabungkan ke dalam bentuk 

................................................................................. (5.110) 

................................................................................ (5.111) 

 

Di mana x adalah vektor ketetapan dari system menyeluruh dan AD dan CD adalah 

matrik diagonal dari Ai dan Ci yang berhubungan dengan perangkat individual.  

Dengan persamaan dari jaringan transmisi yang saling berhubungan 

didapatkan persamaan:  

 

........................................................................................... (5.112) 

Elemen dari YN termasuk efek dari beban non-linier statis.  

Persamaan, 

 

karena 

 

Substitusi dari persamaan di atas untuk ∆v untuk persamaan (5.112) 

menghasilkan persamaan: 

............................................................. (5.113) 

di mana state matrik A sistem secara lengkap diberikan oleh 

................................................................... (5.114) 

 

Representasi beban statis 

(a) Beban konstan impedansi linier: 
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Gambar 5.18 The shunt admittance  
 

 

.......................................................................................... (5.115) 

di mana: 

PL0 = nilai awal dari komponen beban aktif 

QL0 = nilai awal dari komponen reaktif beban 

V0 = nilai awal dari besarnya tegangan bus 

(b) Beban non-linier 

Selanjutnya akan dipertimbangkan beban yang karakteristik tegangannya 

direpresentasikan sebagai 

.................................................................................... (5.116) 

 

di mana V adalah magnitude tegangan bus diberikan oleh 

 

Komponen R dan I dari arus beban adalah 
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Gambar 5.19 The R and I components of the load current  
 

 

Linearitas, diperoleh: 

........................................ (5.117) 

di mana: 

....................................................................... (5.118) 

Sekarang, 

.................................................................................. (5.119) 

 

Substitusi persamaan (5.118) dan (5.119) ke dalam persamaan (5.117), sehingga 

................................................................... (5.120) 
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di mana: 

....................................... (5.121) 

Sebagai contoh, dipertimbangkan suatu beban sedemikian rupa yaitu 

 

 

Komponen real dan imajiner dari tegangan awal bus adalah 

  

Dari persamaan (5.121), dengan karakteristik impedansi konstan (m = n = 2,0)  

 

Dengan cara yang sama, dengan karakteritik arus konstan (m = n = 1,0) 

 

dan dengan karakteristik MVA konstan (m = n = 0,0) 

 

 

Variabel ketetapan yang berlebihan 

Salah satu dari nilai eigen nol ini dikaitkan dengan kurangnya keunikan sudut 

rotor absolut. Dengan kata lain, jika sudut rotor semua mesin dinaikkan dengan nilai 

konstan, stabilitas sistem tidak terpengaruh. Redundansi pada keadaan sudut rotor 
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dapat dieliminasi dengan memilih salah satu alat yang ada sebagai acuan dan 

perubahan sudut pandang dari semua mesin lain sehubungan dengan ini dijelaskan 

sebagai berikut. Untuk mesin R, 

 

untuk bebarapa mesin lainnya i (i = 1, ....., n; i ≠ R), 

 

Nilai eigen nol kedua ada jika semua torsi generator diasumsikan sebagai 

penyimpangan independen atau kecepatan, yaitu, jika istilah redaman yang diwakili 

oleh KD tidak termasuk dalam persamaan ayunan dan pengatur kecepatan tidak 

terwakili. Nilai eigen nol ini juga dapat dihindari dengan mengukur penyimpangan 

kecepatan sehubungan dengan mesin referensi. Secara matematis, proses rujukan 

sudut rotor atau penyimpangan kecepatan ke mesin referensi setara dengan 

kesamaan transformasi. 

Nilai nol eigen, bagaimanapun, mungkin tidak dihitung secara tepat karena 

ketidaksesuaian dalam solusi aliran daya dan keakuratan yang terbatas dari  

perhitungan rutin nilai eigen yang terbatas. Oleh karena itu, tampak sebagai nilai 

eigen kecil. 

 

 

5.7 Teknik Khusus untuk Analisis Sistem Tenaga  

Analisis osilasi antar area pada sistem daya interkoneksi yang besar 

memerlukan pemodelan rinci keseluruhan sistem. Representasi sistem dengan 

sebanyak 2.000 perangkat dinamis dan 12.000 bus tidak biasa untuk penelitian 

semacam itu, dengan rata-rata 15 negara bagian per perangkat, jumlah variabel state 

yang diperlukan untuk analisis modal dapat berada di urutan ke 30.000. Hal ini jauh 

di luar kisaran metode analisis nilai eigen konvensional. Teknik khusus 

dikembangkan sehingga berfokus pada evaluasi subset nilai eigen yang dipilih 

terkait dengan response sistem yang lengkap. 

Salah satu teknik tersebut adalah algoritma analysis of essentialy spontaneous 

oscillations in power system (AESOPS), menggunakan pendekatan response 

frekuensi baru untuk menghitung nilai eigen yang terkait dengan mode sudut rotor.  
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Beberapa metode ampuh untuk menghitung nilai eigen yang terkait dengan 

sejumlah kecil mode osilasi terpilih telah dipublikasikan dalam literatur mengenai 

stabilitas sistem tenaga. Penerapan dua teknik eigenvalue berbasis sparsity: metode 

iterasi simultan dan metode Arnoldi yang dimodifikasi. Metode S sangat sesuai 

untuk menemukan mode yang tidak stabil. Pendekatan analisis modal atau selective 

modal analysis (SMA) adalah menghitung nilai eigen yang terkait dengan mode 

minat terpilih dengan menggunakan teknik khusus untuk mengidentifikasi variabel 

yang sesuai dengan mode yang dipilih, dan kemudian membangun model 

pengurangan pesanan (order) yang hanya melibatkan variabel yang relevan. 

Program Analisis Eigenvalue Sistem Besar atau Program for Eigenvalue 

Analysis of Large Systems (PEALS) menggunakan dua teknik, yaitu algoritma 

AESOPS dan metode Arnoldi yang dimodifikasi. Kedua metode ini telah terbukti 

efisien dan dapat diandalkan, dan keduanya saling melengkapi dalam memenuhi 

persyaratan analisis stabilitas sinyal kecil dari sistem daya kompleks yang besar. 

Berikut ini adalah deskripsi dari kedua teknik ini: 

 

(a) Algoritma AESOPS 

Kepanjangan dari AESOPS adalah Analysis of Essentially Spontaneous 

Oscillations in Power Sistem. Hal ini didasarkan pada pendekatan yang 

dikembangkan dengan menggunakan pertimbangan teknik suara daripada prosedur 

matematika yang ketat. 

Algoritma komputer nilai eigen hanya terkait dengan mode sudut rotor, satu 

pasangan konjugasi kompleks nilai eigen pada suatu waktu. Nilai eigen ditentukan 

dengan menerapkan pada rotor generator terpilih sebuah torsi eksternal yang 

memiliki sinusoidal yang kompleks, yang dinyatakan dalam perkiraan awal nilai 

eigen. Dalam kondisi steady state, semua variabel inkremental dari model sistem 

linier akan menjadi sinusoid kompleks yang serupa bentuknya dengan torsi 

eksternal. Respon frekuensi kompleks sistem dihitung dengan memecahkan 

seperangkat persamaan aljabar yang sesuai. Perkiraan yang direvisi dari nilai eigen 

ditentukan dari respon sistem linier, dan proses diulang sampai perkiraan toleransi 

yang diinginkan. Nilai eigen yang dihasilkan mewakili suatu mode osilasi dimana 

generator yang dipilih berpartisipasi secara signifikan. Jika generator memiliki 
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beberapa mode dominan osilasi rotor, nilai eigen dihitung tergantung pada 

perkiraan awal. 

Prosedur dapat diterapkan pada generator yang berbeda untuk menghitung 

nilai eigen yang terkait dengan mode di mana generator memiliki partisipasi yang 

signifikan. 

Algoritma AESOPS berasal dari persamaan gerak linier dari satu generator: 

 
kemudian dengan mengambil Laplace transform, diperoleh 

 

................................................. (5.122) 

 

Dari persamaan di atas sinkronisasi dan redaman torsi koefiesien KS dan KD 

adalah fungsi dari frekuensi osilasi. Maka, 

.............................................................. (5.123) 

 

Karakteristik nilai besaran (eigenvalues) dari sistem diberikan sebagai nilai nol 

(zeros) dari: 

........................................................................ (5.124) 

Karakteristik nilai dari nilai s pada gaya ∆Tm menjadi nol, menghasilkan ∆ωr tidak 

bernilai nol. 

Dengan keterbatasan torsi eksternal, besarnya sistem variabel  cenderung 

tidak terikat pada frekuensi kompleks yang dekat dengan nilai eigen. Dari sudut 

pandang komputasi, lebih baik membatasi tingkat respon sistem dan membiarkan 

besarnya torsi eksternal menuju nol nilai eigen.  

Hal ini dicapai dengan mengatur kecepatan kompleks deviasi dari generator 

yang terganggu menjadi 1,0 + j0,0 per unit. Torsi eksternal ∆Tm ditentukan dalam 

proses solusinya. Saat iterasi bertemu, besarnya torsi eksternal cenderung nol dan 

memberikan indikasi keakuratan nilai eigen.  
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Dalam prakteknya, model yang mewakili sistem memiliki kutub yang juga 

sama dengan nol. Zeros dekat dengan kutub mencegah algoritma AESOPS dari 

konvergen ke nilai eigen yang sesuai. Kutub yang terkait dengan mode di mana 

mesin memiliki partisipasi signifikan tidak dibatalkan oleh angka nol. Dengan 

demikian, untuk setiap generator di sistem, sebagian mode sistem secara 

keseluruhan dapat ditentukan. 

Prosedur iteratif: angka nol dari ∆Tm(s) dapat ditentukan dengan menggunakan 

metode Newton. Hal ini membutuhkan turunan dari ∆Tm sehubungan dengan s. 

 

....................................... (5.125) 

 
Didapatkan persamaan 
 

............................................................................ (5.126) 

 

Jika KD(s) adalah kecil, maka 

 

....................................................................................... (5.127) 

 

Oleh karena itu, 

 

..................................................... (5.128) 

 

Selanjutnya untuk ke depan  
𝜕𝐾𝐷

𝜕𝑆
 dan  

𝜕𝐾𝑆

𝜕𝑆
  adalah sebagai pembanding yang kecil 

terhadap 4H. Oleh karena itu 

.................................................................................... (5.129) 

 

Iterasi nth dari metode Newton untuk menghitung nilai eigen, misalkan nilai dari 

s, maka 
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Momentum gangguan mesin adalah 

 
karena, 

....................................................................... (5.130) 

 

Untuk mode yang melibatkan banyak mesin, ini membuat muatan terlalu 

besar dalam nilai eigen pada setiap iterasi. Dalam kasus seperti itu, ∂KD/∂s tidak 

kecil. Oleh karena itu, momentum yang dimodifikasi digunakan berdasarkan inersia 

ekuivalen setara yang didefinisikan sehingga energi kinetik yang terkait dengan 

perubahan kecepatan pada semua mesin dalam sistem sama dengan inersia 

ekuivalen dikalikan dengan kuadrat perubahan kecepatan mesin yang terganggu. 

Inersia setara diberikan oleh 

 

................................................................................ (5.131) 

 

dengan Nm = jumlah mesin. Persamaan (5.130) adalah dimodifikasi menjadi 

 

 
 

Jika untuk lebih mudah dapat disederhanakan, Δωr di-set pada 1,0+j0,0 pu, maka: 

 

............................................................................. (5.132) 
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Implementasi algoritma AESOPS dalam PEALS 

Penerapan algoritma AESOPS seperti yang dikembangkan di atas 

memerlukan perhitungan dari  

(a) Torsi yang diperlukan untuk menjaga kecepatan perubahan mesin terganggu 

yang dipilih 

(b) Perubahan kecepatan semua mesin lain dan inersia setara He. 

 

Untuk setiap frekuensi yang kompleks, untuk setiap perangkat dinamis, 

ditulis 

 
Oleh karena itu,  

 

............................................................................. (5.133) 

 

Substitusi ke dalam persamaan (5.109), dan pernyataan dalam domain s, sehingga 

 

.............................................................. (5.134) 

di mana: 

 

........................................................ (5.135) 

dengan 

Λi = matriks diagonal dari nilai eigen Ai dari perangkat 

Φi = matriks eigenvector corressponding. 

Perhitungan Yie(s), disederhanakan karena sΙ-Λi diagonal. 

Untuk mesin k yang dipilih untuk memenuhi torsi eksternal, persamaan 

dinamik, termasuk pengaruh torsi ∆tm yang diterapkan, dapat ditulis dalam bentuk 

yang dipartisi; 

................................. (5.136) 
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......................................................... (5.137) 

 

di mana xr adalah vektor yang mewakili semua ketetapan variabel dari mesin, 

kecuali untuk ∆ωr dan ∆δ. Untuk mesin yang terganggu, ∆ωr diasumsikan sama 

dengan 1.0 pu, dan Karena ∆δ=ω0/s. 

Maka didapatkan persamaan dari ∆Tm dan ∆ik sebagai fungsi dari ∆v 

........................ (5.138) 

...................................................................... (5.139) 

 

di mana: 

 

.................................... (5.140) 

................................................................ (5.141) 

 

Penerimaan perangkat ekuivalen Yie(s) dan sumber arus setara untuk mesin 

yang terganggu adalah fungsi parameter perangkat, kondisi awal operasi, dan 

frekuensi kompleks s. 

Persamaan jaringan yang berhubungan dapat ditulis sebagai 

 

.................................................................. (5.142) 

 

di mana subscript D mengacu pada bus dengan perangkat dinamis dan subscript L 

mengacu pada bus dengan muatan statis, yaitu bus tanpa perangkat dinamis. 

.................................................... (5.143) 
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di mana YDe(s) adalah matrik blok diagonal dari ekuivalen perangkat masuk matrik 

Yie(s) dan ∆Ide(s) adalah vektor sumber arus perangkat dengan elemen non-zero 

hanya untuk mesin yang terganggu. 

Matriks jaringan sangat besar dan jarang. PEALS mengeksploitasi ini dengan 

menggunakan teknik solusi jaringan berbasis sparsity yang efisien. Salah satu 

keterbatasan algoritma AESOPS adalah bahwa, kecuali karakter umum mode kritis 

diketahui secara apriori, sejumlah besar pencarian diperlukan untuk menemukan 

semua mode kritis. 

 
 

dan perubahan urutan model jaringan dari persamaan (5.112), yaitu: 

 

 
 

 

Kalkulasi respon frekuensi: 

Frekuensi respon dapat di kalkulasi secara langsung dari sistem persamaan 

dalam susunan yang digunakan oleh AESOP algoritma dengan s digantikan oleh 

jω. Daripada menerapkan torsi eksternal sebagai masukan ke salah satu mesin, 

sinyal input dapat diterapkan ke perangkat manapun dan output dipantau di lokasi 

yang diinginkan. Karena persamaan jaringan dipertahankan secara eksplisit, input 

dan output dapat dikaitkan dengan jaringan serta perangkat dinamis. 

 

Metode Arnoldi yang telah dimodifikasi (MAM) 

Metode Arnoldi yang dimodifikasi didasarkan pada teknik reduksi dimana 

matriks A, yang nilai eigennya harus dihitung, direduksi menjadi matriks 

Hessenberg dengan iterasi: 

............................................ (5.144) 

di mana: 

 
dan 
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untuk semua persamaan m ditata ulang, maka 

  

................................................................ (5.145) 

di mana: 

 

 

 
 

Di sini Hm adalah matriks Hessenberg bagian atas. Kita dapat menunjukkan bahwa 

idealnya urutan vektor vi yang dihasilkan adalah ortonormal. Oleh karena itu, jika 

m= N (urutan A), maka 

 
 

dan persamaan (5.145) menjadi 

 

........................................................................................ (5.146) 

 

Dengan demikian, diturunkan ke matriks Hessenberg HN yang nilai eigen-

nya adalah nilai eigen dari A. Hal penting dari metode ini adalah bahwa nilai hm+ 

1,m, elemen sub-diagonal Hm, menurun sangat cepat saat m meningkat;  

 

........................................................................................ (5.147) 

 

Ekuivalen dari Hm, adalah dari orde terendah, perkiraan subset dari nilai eigen dari 

A. vektor eigen yang sesuai dari A diberikan oleh 

............................................................................................ (5.148) 

 



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │ Stabilitas Sinyal Kecil                                                                                       V-

 

   

59 

Selanjutnya di mana P adalah matrik vektor eigen Hm, untuk meningkatkan 

keakuratan nilai eigen A, prosedur di atas dapat diulangi dengan vektor v1
new yang 

diturunkan dari kombinasi linear dari kolom Vm: 

 

....................................................................................... (5.149) 

 

 

di mana αi adalah koefisien yang dihitung dari modal properti Hm. 

 

Jika nilai eigen dari A di sekitar titik tertentu λt diinginkan, transformasinya 

.................................................................................... (5.150) 

 

dapat digunakan untuk memperbesar nilai (eigenvalues) A terhadap nilai λt, karena: 

 

............................................................................................. (5.151) 

 

Di mana λt adalah nilai eigen dari A, dan λii adalah nilai eigen yang sesuai dari At. 

Maka At adalah matrik yang sesuai di mana metode ini dapat diterapkan untuk 

menemukan himpunan nilai eigen dari A mendekati λt, yang disebut dengan  titik 

pergeseran. Satu-satunya yang melibatkan A dalam membangun urutan vektor vi 

adalah solusi dari persamaan 

 

..................................................................................... (5.152) 

 

Persamaan (5.144) dapat ditulis dalam ui, sebagai 

 

................................................... (5.153) 

 

dan elemen segitiga yang paling tinggi dalam Hm menjadi 

 

 

.......................................................................... (5.154) 
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Aplikasi dari MAM pada model system daya: 

Substitusi pernyataan untuk state matrix A dari suatu sistem tenaga diberikan 

oleh persamaan (5.114) ke dalam persamaan (5.152), sehingga didapat 

  

 

dapat ditulis sebagai 

 

........................................................................... (5.155) 

di mana: 

 
disesuaikan kembali, 

 

......................................................................... (5.156) 

 

Persamaan (5.155) dan (5.156) dapat dikombinasikan untuk memberikan 

persamaan matrik, yaitu 

 

...................................................... (5.157) 

 

Berikut ini adalah langkah-langkah komputasi yang terkait dengan MAM: 

1. Sebab, model perangkat Ai, Bi, Ci, Yi, 

2. Menghitung matriks penerimaan perangkat yang disesuaikan dengan titik 

pergeseran yang dipilih λi : 

........................................................... (5.158) 

3. Selesaikan q 

 

.................................................... (5.159) 

4. Hitung ui 

 

.................................................................... (5.160) 

 

5. Hitung vi + i dan elemen terkait di Hm, dengan orde m sama dengan nilai yang 

ditentukan. Ulangi langkah 3 sampai 5 untuk membentuk Vm dan Hm yang 

lengkap 
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6. Menghitung nilai eigen Hm, menggunakan metode transformasi QR. Jika 

himpunan nilai eigen yang diinginkan telah bertemu dalam toleransi yang 

ditentukan, stop; Jika tidak, hitung vektor awal v1
new, dan lanjutkan ke langkah 

3 untuk iterasi berikutnya. 

MAM, tidak seperti algoritma AESOPS, dapat menghitung nilai eigen yang 

terkait dengan mode sistem, bukan hanya mode sudut rotor. Selain itu, tidak 

memerlukan pengetahuan priori tentang karakteristik mode dari sistem. Biasanya, 

titik pergeseran λt diberikan untuk menghitung himpunan nilai eigen tertentu. 

Dengan sedikit memodifikasi algoritma, metode ini dapat diadopsi untuk 

memberikan kemampuan memindai nilai eigen pada rentang frekuensi pada bidang 

kompleks dengan jaminan bahwa semua nilai eigen kritis dalam kisaran yang 

ditentukan telah dihitung. 

 

 

Kalkulasi vektor eigen: 

Vektor eigen kiri dihitung dengan iterasi terbalik 

 
 

dengan menghitung nilai eigen λt dan vektor y0. Biasanya, satu iterasi cukup untuk 

memberi vektor eigen kiri. 

 

Perbandingan hasil 

Tabel 5.2 membandingkan perhitungan nilai eigen dengan menggunakan 

transformasi QR, AESOPS, dan MAM. Sistem uji mempertimbangkan 94 generator 

dan sekitar 1.400 bus. Delapan belas generator diwakili oleh model terperinci dan 

generator lainnya diwakili oleh model klasik. Menghasilkan model sistem dengan 

366 bagian. MASS dan PEALS yang disebut di atas digunakan untuk menghitung 

nilai eigen. 
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Tabel 5.2 Compares the eigenvalue calculations using the QR transformation 

 
 

Semua nilai eigen dari ketetapan matriks dan faktor partisipasi yang terkait 

adalah perhitungan yang dihitung dengan menggunakan program MASS, yang 

menggunakan metode transformasi QR. Tiga pasang nilai eigen kompleks yang 

terkait dengan mode sudut rotor dipilih untuk perbandingan dengan AESOPS dan 

MAM. Perkiraan awal nilai eigen untuk kedua metode ditetapkan sehingga mereka 

menyimpang dari nilai sebenarnya sekitar 10%. Dari Tabel 5.2, kita melihat bahwa 

ketiga metode tersebut memberikan hasil yang hampir identik. Ini sangat 

meyakinkan, mengingat teori yang sangat berbeda mengenai tiga metode ini. 

Sebagai validasi lebih lanjut dari hasil di atas, respon frekuensi dihitung 

dengan menggunakan PEALS dengan perubahan torsi mekanis generator besar 

(dengan partisipasi dalam tiga mode) sebagai sinyal input dan perubahan kecepatan 

dari generator yang sama dengan sinyal output. Gambar 5.20 menunjukkan 

sebidang respon frekuensi, yang menunjukkan frekuensi resonan sekitar 0,26 Hz, 

0,49 Hz, dan 0,83 Hz. Hal ini sesuai dengan frekuensi mode yang dipilih. 

 

 
Gambar 5.20 Frequency response  
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5.8 Karakteristik Problematika Stabilitas Sinyal Kecil  

Pada sistem tenaga listrik yang besar, maka berbagai permasalahan atau 

problematika stabilitas sinyal kecil (small signal stability) bisa bersifat lokal 

ataupun bersifat global. 

 

Masalah lokal 

Masalah lokal melibatkan sebagian kecil sistem, mungkin terkait dengan 

osilasi sudut rotor generator tunggal atau plant tunggal terhadap sisa sistem tenaga. 

Osilasi semacam itu disebut osilasi mode plant lokal. Masalah stabilitas yang terkait 

dengan osilasi semacam itu serupa dengan sistem bus tak berhingga mesin tunggal. 

Masalah kestabilan sinyal biasa ditemukan pada kategori ini. 

Masalah lokal mungkin juga terkait dengan osilasi antara rotor beberapa 

generator yang berdekatan satu sama lain. Osilasi semacam itu disebut 

intermachine atau osilasi mode interplant. Biasanya, mode plant lokal dan osilasi 

mode interplant memiliki frekuensi di kisaran 0,7 sampai 2,0 Hz. 

Masalah lokal lainnya yang mungkin terjadi termasuk ketidakstabilan mode 

yang terkait dengan kontrol peralatan seperti sistem eksitasi generator, konverter 

HVDC, dan kompensator var statis. Masalah yang terkait dengan mode kontrol 

adalah karena penyesuaian sistem kontrol yang tidak memadai. Selain itu, kontrol 

ini dapat berinteraksi dengan dinamika sistem poros generator turbin, yang 

menyebabkan ketidakstabilan osilasi mode torsi. 

Analisis masalah stabilitas sinyal kecil lokal memerlukan representasi rinci 

dari sebagian kecil sistem tenaga interkoneksi yang lengkap. Sisa dari representasi 

sistem dapat disederhanakan dengan tepat dengan menggunakan model dan sistem 

yang sederhana. Biasanya, sistem yang lengkap dapat diwakili secara memadai oleh 

model yang memiliki paling banyak beberapa ratus negara. 

 

Masalah global 

Masalah stabilitas sinyal kecil global disebabkan oleh interaksi antara 

kelompok besar generator dan memiliki efek yang meluas. Perangkat tersebut 

melibatkan osilasi sekelompok generator di satu area yang berayun melawan 
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sekelompok generator di area lain. Osilasi semacam itu disebut sebagai osilasi 

mode interarea. 

Sistem interkoneksi yang besar biasanya memiliki dua bentuk osilasi 

interiarea yang berbeda, yaitu: 

(a) Mode frekuensi yang sangat rendah yang melibatkan semua generator dalam 

sistem. Sistem pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian, dengan generator 

dalam satu bagian berayun melawan mesin di bagian lain. Frekuensi mode 

osilasi ini adalah pada orde 0,1 sampai 0,3 Hz 

(b) Mode frekuensi yang lebih tinggi yang melibatkan sub-kelompok generator 

yang saling berayun satu sama lain. Frekuensi osilasi ini biasanya berkisar dari 

0,4 sampai 0,7 Hz. 

 

Ilustrasi masalah global 

Akan dipertimbangkan dua sistem besar dengan karakteristik yang berbeda 

untuk menggambarkan dua bentuk osilasi interarea. 

 

Sistem uji A 

Sistem uji ini terdiri dari 2.310 bus, 375 generator, dan 3 sambungan HVDC. 

3 dc link dan 291 generator dimodelkan secara rinci. Sisa 84 generator mewakili 

mesin setara dan dimodelkan oleh model klasik. 

Untuk mengidentifikasi mode kritis osilasi interarea, nilai eigen mode sistem 

dengan frekuensi berkisar antara 0,2 sampai 1,0 Hz dipindai, dengan menggunakan 

metode Arnoldi yang dimodifikasi. Dalam Tabel 5.3 memperlihatkan daftar rasio 

eigenvalues, frekuensi, dan redaman mode (damping ratio) yang diidentifikasi oleh 

pencarian mode ini. Dalam Gambar 5.21 menunjukkan nilai eigen ini pada bidang 

kompleks. Kotak A dalam Gambar mewakili daerah pada bidang kompleks dalam 

semua nilai eigen yang telah dihitung; Di luar area ini, mungkin ada nilai eigen 

selain yang ditunjukkan pada bidang kompleks. 
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Gambar 5.21 Eigenvalue computed by frequency scan using MAM  

 
 

Tabel 5.3 Modes of system A Computed by using frequency scanning technique 
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Selanjutnya berdasarkan bentuk mode, maka mode dibagi menjadi tiga 

kategori, yaitu: 

(a) Mode interarea. Contohnya adalah mode 5 dan 8 sampai 12 

(b) Mode tanaman lokal Contohnya adalah mode 13, 21, dan 22 

(c) Mode kontrol Contohnya adalah mode 1 sampai 4 dan 6. 

Mode 10, 11 dan 12 menunjukkan modes kritis interarea. Mode ini memliki 

rentang frekuensi 0.6 sampai 0.75 Hz. Setiap osilasi dari sub-kelompok generator 

swing melawan sub-kelompok generator lain melintasi antarmuka transmisi muatan 

yang lemah atau berat. Gambar 5.22 menunjukkan bagaimana antarmuka yang 

terkait dengan tiga mode interarea kritis secara geografis membagi keseluruhan 

sistem. Stabilitas karakteristik masing-masing mode osilasi interarea bergantung 

pada transfer daya yang melintasi antarmuka dan pada kontrol yang terkait dengan 

sub-kelompok unit pembangkit di kedua sisi antarmuka. 

 

 
 

Gambar 5.22 Interfaces of critical interarea modes of oscillation of system A 

  
 

Sistem uji B 

Sistem ini terdiri dari hampir 3.000 bus dan 300 generator, di mana memiliki 

mode interarea 0,2 Hz yang dominan dimana hampir semua generator di sistem 

turut berpartisipasi. Bentuk mode dari mode interarea dibuat sedemikian rupa 

sehingga antar muka membagi sistem menjadi dua bagian seperti yang 

diperlihatkan dalam Gambar 5.23. Ketika sistem terganggu, unit penghasil di kedua 

sisi ayunan antarmuka saling bertentangan dengan frekuensi sekitar 0,2 Hz. 
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Tabel 5.4 merangkum hasil analisis yang dilakukan untuk menginvestigasi 

dampak pengendalian eksitasi generator pada pabrik termal yang memiliki 

partisipasi tinggi dalam mode interarea. Pabrik ini diidentifikasi sebagai GS "D" 

dalam Gambar 5.23 dan memiliki sistem eksitasi thyristor. 

Selanjutnya dapat dilihat, bahwa kontrol eksitasi generator pada pabrik termal 

memiliki efek yang sangat signifikan terhadap stabilitas mode interarea 0,2 Hz 

osilasi. Dengan gain tinggi thyristor esksiter, untuk kondisi sistem yang 

dipertimbangkan. 

 
 

Gambar 5.23 Interfaces of 0,2 Hz interarea mode of oscillation of system A 
 

 

Tabel 5.4 

Effect of excitation control of generating units at GS “D” on 

the stability of interarea mode 

 
 

mode interarea memiliki redaman kecil yang positif (ζ=0.009). Dengan penurunan 

peralihan (transient) gain, mode interarea menjadi tidak stabil (ζ=-0.057), ketika 

sistem penstabil daya ditambahkan, redaman mengalami kenaikan secara signifikan 

(ζ=0.122). 



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │ Stabilitas Sinyal Kecil                                                                                       V-

 

   

68 

Faktor yang mempengaruhi mode osilasi interarea 

Karakteristik mode osilasi interarea sangat kompleks dan dalam beberapa hal 

berbeda secara signifikan dari karakteristik mode pabrik lokal. Karakteristik beban, 

khususnya, memiliki pengaruh besar pada stabilitas mode interarea. Cara di mana 

sistem eksitasi mempengaruhi osilasi interarea bergantung pada jenis dan lokasi 

eksiter, dan karakteristik beban. 

Sistem pengatur kecepatan biasanya tidak memiliki efek yang sangat 

signifikan pada osilasi interarea. Namun, jika tidak disetel dengan benar, mungkin 

dapat mengurangi sedikit redaman osilasi. Dalam situasi ekstrim, mungkin cukup 

untuk memperparah situasi secara signifikan. Dengan tidak adanya cara lain yang 

mudah digunakan untuk meningkatkan redaman, penyesuaian atau pemblokiran 

pengaturan dapat memberikan sedikit kelegaan. 

Mode osilasi di satu bagian sistem dapat berinteraksi dengan mode osilasi di 

bagian yang jauh karena mode kopling. Pengendalian mode interarea dengan PSS 

adalah fungsi kompleks dari banyak faktor: 

• Lokasi unit dengan PSS 

• Karakteristik dan lokasi beban 

• Jenis exciters pada unit lain. 

Pada beberapa unit, PSS tidak memiliki efek yang diinginkan pada redaman 

osilasi interarea. Cara efektif lainnya untuk menstabilkan mode osilasi interarea 

meliputi modulasi konverter kontrol HVDC dan kompensator var statis. 

Analisis osilasi interarea memerlukan representasi rinci dari keseluruhan 

sistem tenaga interkoneksi. Model untuk sistem eksitasi dan beban, khususnya, 

harus akurat, dan tingkat pemodelan yang sama harus digunakan di seluruh sistem. 
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Contoh Soal dan Jawab :  

Contoh 5.1: 

Dalam Gambar 5.C1 berikut menunjukkan representasi sistem yang diaplikasikan 

pada stasiun pembangkit termal yang terdiri atas empat unit pembangkit masing-

masing sebesar 555 MVA, 24 kV, 60 Hz.  

 

 
Gambar 5.C1 System representation 

 

Reaktansi jaringan yang ditunjukkan pada gambar berada pada 2220 MVA per unit, 

basis 24 kV (mengacu pada sisi LT dari transformator step-up). Resistensi dianggap 

diabaikan. 

Tujuan dari contoh ini adalah untuk menganalisis karakteristik stabilitas sinyal kecil 

dari sistem tentang kondisi operasi steady-state setelah hilangnya rangkaian 2. 

Kondisi sistem postfault per unit pada MVA 2220, basis 24 kV adalah sebagai 

berikut: 

 
Generator dimodelkan sebagai generator ekuivalen tunggal yang ditunjukkan oleh 

model klasik dengan parameter berikut yang dinyatakan dalam satuan per unit pada 

2220 MVA, basis 24 kV: 

 

𝑋𝑑
′ =0,3   H=3,5 MW.s/MVA 

 

(a) Tulis persamaan sistem linier dari sistem. Menentukan nilai eigen, frekuensi 

teredam untuk masing-masing nilai koefisien redaman berikut (dalam pu torsi 

/ kecepatan pu): 

(i) KD=0 (ii) KD=-10,0  (iii) KD=10,0 

(b) Untuk kasus KD = 10.0, temukan vektor eigen kiri dan kanan, dan matriks 

partisipasi. Tentukan respon waktu jika pada t = 0, ∆δ=5o, dan ∆ω=0. 

 

 

Penyelesaian: 

a) Gambar 5.C2 menunjukkan model rangkaian yang direpresentasikan dalam 

kondisi operasi postfault steady-state dengan seluruh parameter dinyatakan 

dalam satuan per unit pada basis 2.220 MVA. 



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │ Stabilitas Sinyal Kecil                                                                                       V-

 

   

70 

 
Gambar 5.C2 Circuit model 

 

 

 

Dengan Et sebagai fasor referensi, arus stator generator diberikan oleh 

 
 

Tegangan balik reaktansi transien adalah 

 

 
 

Sudut dimana E memimpin Eb adalah 

 

 
Reaktansi total sistem adalah 

 

 
 

Hubungan dengan koefisein torsi sinkronisasi seperti yang telah diuraikan dalam 

persamaan sebelumnya, adalah 

 

 
 

 

Persamaan sistem linier adalah 
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Nilai eigen dari matriks keadaan diberikan oleh 

 

 
 

Ini adalah bentuknya 

 
 

Nilai eigen-nya adalah 

 
 

Frekuensi teredam adalah 

 
 

Berikut ini adalah hasil yang dibutuhkan untuk berbagai nilai KD. 
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b) Besaran right eigenvectors diberikan oleh 

(A-λI) ϕ = 0 

Untuk sistem yang diberikan, dengan KD = 10, persamaan di atas menjadi 

 

Untuk λ = -0,714 + j6,35, persamaan yang sesuai adalah 

 

 

Persamaan di atas bukan persamaan linear independen. Sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya, di mana satu dari besaran eigenvector berhubungan dengan 

satu besaran eigenvalue harus di-set tergantung pada situasi sesuai kebutuhan. Oleh 

karena itu maka 
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Ini adalah sistem orde kedua dengan mode respon osilasi yang memiliki frekuensi 

teredam 6,35 rad / s atau 1,0101 Hz. Pembusukan osilasi dengan konstanta waktu 

1/0.714 s. Hal ini sesuai dengan rasio redaman ζ sebesar 0,129. Karena ini adalah 

mode sudut rotor, ∆ωr dan ∆δ ikut serta sama. 

 

Contoh 5.2: 

Pada contoh ini akan dianalisis stabilitas sinyal kecil dari suatu sistem tenaga listrik 

seperti diperlihatkan dalam Gambar 5.C1, termasuk pengaruh dinamika rangkaian 

medan generator. Parameter masing-masing dari ke empat generator pada sistem 

pembangkitan tersebut dinyatakan dalam satuan per unit pada nilai rating-mya, 

yaitu sebagai berikut: 

 

Parameter di atas adalah nilai tak jenuh. Efek kejenuhan harus ditunjukkan dengan 

mengasumsikan bahwa d dan sumbu q memiliki karakteristik kejenuhan yang sama 

dengan 

 
 

Efek dari amortisseurs mungkin terbengkalai. Sistem eksitasi adalah n kontrol 

manual (constant Efd), dan sirkuit transmisi 2 tidak berfungsi. 

 

 
(a) Jika output pabrik per unit pada 2220 MVA, basis 24 kV adalah 

 
 

Hitung yang berikut ini: 
(i) Element-elemen state matrik A merepresentasikan kinerja sinyal kecil sistem 

(ii)  Konstanta-konstanta K1 s/d K4, dan T1 seperti yang diperlihatkan diagram blok 

dalam Gambar 5.8 



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │ Stabilitas Sinyal Kecil                                                                                       V-

 

   

75 

(iii) Nilai eigen dari A dan vektor eigen dan matriks partisipasi yang sesuai; rasio 

frekuensi dan redaman mode osilasi 

(iv) Koefisien torsi sinkron state-steady; redaman dan sinkronisasi koefisien torsi 

pada frekuensi osilasi rotor. 

 

(b) Tentukan nilai pembatas P (dalam ±0,025) dan nilai yang sesuai dari sudut rotor 

δ di luar sistem mana yang tidak stabil, dengan 

 (i) Efek kejenuhan terbengkalai 

(ii) Efek saturasi disertakan. 

 

Asumsikan bahwa Q = P / 3 sebagai P bervariasi dan Et = 1.0. Mengomentari 

cara ketidakstabilan dan efek mewakili kejenuhan. 

 

 

 

Penyelesaian: 

Suatu sistem tenaga listrik terdiri atas empat unit pembangkit (plant) yang 

direpresentasikan oleh sebuah generator tunggal yang memiliki parameter sebesar 

2.220 MVA pada masing-masing unit sesuai rating-nya. Model rangkaian 

dinyatakan dalam satuan per unit pada basis 2.220 MVA seperti diperlihatkan 

dalam Gambar 5.C3. 

     

 

 
Gambar 5.C3 Circuit model 

 

 

 

Generator pada contoh tersebut mempunyai karakteristik yang sama sebagai 

generator yang dipertimbangkan dalam contoh-contoh sebelumnya, kecuali terkait 

untuk parameter Ll. 

Parameter dasar per unit (elemen-elemen rangkaian ekivalen d- dan q-axis) 

ekivalen generator mengikuti prosedur yang digunakan dalam contoh sebelumnya 

yaitu:  

 

 
(a) (i) Nilai steady-state awal dari variabel sistem dihitung dengan menggunakan 

prosedur yang diringkas sebelumnya pada bagian ini. 
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Dari persamaan (5.56) sebelumnya, 

 

 
 

Dari persamaan (5.64) sebelumnya, maka 

 

 
 

(ii) Dari persamaan (5.61), (5.62), dan (5.68), maka besaran konstanta diagram 

blok dalam Gambar 5.8 adalah 

  

 
 

(iii) Nilai eigen yang dihitung dengan menggunakan standar rutin berdasarkan 

metode transformasi QR adalah 

 
 

Matriks eigenvector kanan adalah 

 

 
 

Matriks eigenvector kiri dinormalisasi sehingga ΨΦ=I adalah  

 
Partisipasi matriks adalah 
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Dari matriks partisipasi, kita melihat bahwa ∆ωr dan ∆δ memiliki partisipasi yang 

tinggi dalam mode osilasi (sesuai dengan nilai eigen λ1 dan λ2); keterkaitan bidang 

fluks memiliki partisipasi yang tinggi dalam mode non-osilasi, yang ditunjukkan 

oleh nilai eigen λ3. 

 

(iv) Koefisien torsi sinkron state-steady karena ∆Ψfd adalah 

 
Koefisien torsi sinkronisasi steady-state total adalah 

 

 
 

Dari diagram blok dalam Gambar 5.6, 

 

 
 

Oleh karena itu ∆Te karena ∆Ψfd adalah 

 

 
 

Dari nilai eigen, frekuensi rotor osilasi kompleks adalah -0,11 + j6,41. Karena 

komponen sebenarnya jauh lebih kecil dari komponen imajiner, kita dapat 

menghitung KS dan KD pada frekuensi osilasi dengan menetapkan s = j6.41 tanpa 

kehilangan banyak ketajaman. 
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Pengaruh variasi medan fluks (yaitu, reaksi armatur) dengan demikian mengurangi 

sedikit torsi sinkronisasi dan menambahkan komponen torsi redaman. 

 

Komponen torsi sinkronisasi bersih adalah 

 

 
 

Satu-satunya sumber redaman adalah karena variasi fluks yang diajukan. Dengan 

demikian, koefisien torsi redaman bersih adalah 

 

 
Dari persamaan (5.21), frekuensi alami yang tidak dirapikan adalah 

 

 
Dan dari persamaan (5.39), ratio redaman adalah 

 
 

Nilai ωn dan ζ di atas sesuai dengan yang dihitung dari nilai eigen. 

 

(b) Batas kestabilan ditentukan dengan meningkatkan P dengan Q = P / 3 dan Et = 

1,0 pu (EB diperbolehkan untuk mengambil nilai yang sesuai sehingga sesuai 

dengan persamaan jaringan). Hasilnya dengan dan tanpa efek saturasi adalah 

sebagai berikut. 

 

(i)  Dengan efek saturasi: 

 

P membatasi (dalam ±0,025 pu) dan kondisi sistem yang sesuai dalam satuannya 

adalah  

 
 

Konstanta K yang sesuai adalah 

 

 
 

Maka koefisien torsi sinkronisasi steady state adalah 
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Nilai eigen dari matriks keadaan sistem adalah 

 

 
 

Kondisi di atas mewakili kondisi yang melewati batas stabilitas. Ketidakstabilan 

sistem ini karena kurangnya sinkronisasi torsi. Hal ini tercermin dalam nilai eigen 

sebenarnya menjadi sedikit positif yang mewakili suatu mode ketidakstabilan 

melalui mode non-osilasi 

 

(ii)  Tanpa efek saturasi: 

 

Nilai pembatas P dan kondisi sistem yang sesuai dalam kasus ini adalah 

 

 
 

Konstanta K adalah 

 

Koefisien torsi sinkronisasi steady state adalah 

 

Nilai eigen adalah 

 

Sistem di ambang ketidakstabilan. Sudut rotor yang membatasi δ sangat mendekati 

90o. Dengan Efd konstan dan kemiringan yang dapat diabaikan, sudut rotor yang 

membatasi akan sama dengan 90o jika nilai Lad dan Laq yang digunakan untuk 

menghitung kondisi operasi awal sama dengan nilai yang digunakan untuk 

menghubungkan hubungan fluks dan arus inkremental. 

Dalam kasus (i), ketika kita mewakili kejenuhan, kita membuat perbedaan antara 

saturasi total dan saturasi inkremental. Dengan demikian, sudut rotor yang 

membatasi sekitar 102o, lebih tinggi secara signifikan yaitu 90o. 
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Contoh 5.3: 

Contoh berikut ini merupakan perluasan dari dua contoh sebelumnya yang 

menganalisis tentang stabilitas sinyal kecil sistem seperti yang ditunjukkan dalam 

Gambar 5.C1. Di sini dipertimbangkan efek dari dua alternatif tipe kontrol eksitasi: 

(a) Suatu thyristor exciter dengan AVR sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 

5.C7, dengan  

KA =200  TR = 0,02 s 

(b) Sistem eksitasi tersebut di atas dengan penambahan PSS seperti yang 

ditunjukkan dalam Gambar 5.C9, dengan 

KSTAB = 9,5  TR = 1,4 s  T1 = 0,154 s  T2 = 0,033 s 
 

Parameter generator dan data kejenuhan diberikan dalam contoh 5.3. Dengan 

rangkaian transmisi ke-2 keluar dari pelayanan, maka output pembangkitan dalam 

satuan per unit pada basis 2.220 MVA dan 24 kV yaitu sebagai berikut: 

 

 
 

Analisis stabilitas sinyal kecil sistem untuk masing-masing dua tipe kontrol eksitasi, 

yang ditentukan oleh: 

(i) Elemen state matrik  

(ii) Konstanta diagram blok dalam Gambar 5.11 

(iii) Eigenvalues state matrik, partisipasi matrik, dan frekuensi dan damping ratio 

dari masing-masing mode osilasi 

(iv) Sinkronisasi dan koefisien damping torque pada frekuensi osilasi rotor. 

Bandingkan dengan hasil contoh 5.2 dan hasil contoh 5.3. 

 

  
 

 

Penyelesaian: 
 

(i) Dari persamaan yang dikembangkan dan telah diuraikan pada bagian 

sebelumnya, di mana state matrix dari sistem termasuk AVR dan PSS yaitu: 
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Dengan AVR saja (yaitu, tanpa PSS), dua baris dan kolom terakhir hilang. 

 

(Ii) Konstanta diagram blok adalah 

 
 

(iii) (a) Hanya dengan AVR, nilai eigennya adalah 

 
 

dan matrik partisipasi adalah 

 
Hanya besarnya faktor partisipasi yang ditunjukkan di atas; Sudut tidak 

memberikan informasi yang tidak semestinya. 

 

Dengan hanya AVR, sistem menjadi tidak stabil melalui mode osilasi 1,15 Hz. Dari 

faktor partisipasi, kita melihat bahwa mode ths dikaitkan terutama dengan sudut 

dan kecepatan rotor. Dua mode non-osilasi, yang keduanya membusuk dengan 

cepat, dihubungkan dengan AVR dan rangkaian medan. 

 

(b) Dengan AVR dan PSS, nilai eigennya adalah 

 
 

Dan matriks partisipasi (besaran saja) adalah 
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Dengan penambahan PSS, sistem menjadi sangat stabil. Ada dua mode osilasi: satu 

adalah mode sudut rotor dengan frekuensi 1,05 Hz; yang lain memiliki frekuensi 

2,04 Hz dan dikaitkan dengan sistem eksitasi dan rangkaian medan. Dua mode non-

osilasi dihubungkan dengan sistem eksitasi. 

 

(iv) (a) Mensinkronisasi dan Mengurangi Koefisien Torsi dengan AVR 

Dari diagram blok dalam Gambar 5.11, perubahan hubungan fluks medan karena 

AVR dan reaksi armatur (AR) adalah 

 
 

Mengganti nilai konstanta yang dirangkum dalam (i) di atas dan menyederhanakan, 

kita dapatkan 

 
 

Dari perhitungan nilai eigen, frekuensi osilasi rotor yang kompleks adalah 

0,504+j7.23. Dengan s sama dengan frekuensi kompleks ini, ungkapan di atas untuk 

∆Ψfd menyederhanakannya 

 
 

Oleh karena itu, ∆Te karena ∆Ψfd adalah 
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Sekarang 

 
 

Karena 

 
 

Menggantikan j∆δ dalam ekspresi untuk ∆Te, kita dapatkan 

 
Oleh Karena itu, 

 
 

Fluk bocor medan bervariasi terhadap reaksi jangkar dan AVR. Pada contoh 5.2 di 

atas, terlihat bahwa efek dari reaksi jangkar sendiri adalah mengurangi KS sebesar 

0,00172 dan menambah KD sebesar 1,53 pada frekuensi osilasi rotor 6,41 rad/s. 

Adapun efek dari AVR sendiri mengakibatkan bertambahnya KS mendekati 0,2 dan 

berkurangnya KD mendekati 8,5. 

 

Total sinkronisasi dan koefisien damping torque adalah  

 
 

Dari persamaan (5.30), rasio redaman yang sesuai adalah 

 
 

Ini sesuai dengan ζ yang dihitung dari nilai eigen. 
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(b) Sinkronisasi dan redaman koefisien torsi dengan PSS 

 

Frekuensi osilasi rotor yang kompleks dalam kasus ini adalah -1.005+j6.607. Dari 

diagram blok dalam Gambar 5.12, ∆Ψfd karena PSS adalah 

 
 

Ganti nilai numerik dari parameter, setting s= -1.005+j6.607, dan penyederhanaan, 

kita dapatkan 

 
 

Koefisien torsi sinkronisasi dan redaman karena PSS adalah 
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Dan KS dan KD karena AVR dan reaksi armatur (AR) sekarang juga harus dievaluasi 

pada s=-1.005+j6.607. Mengikuti prosedur yang sama yang digunakan sebelumnya, 

kita punya 

 
 

Total koefisien torsi sinkronisasi dan redaman adalah 
 

 
 

Dari persamaan (5.29), di mana undamped natural frequency adalah 

 

 
Hasil di atas sesuai dengan ζ dan ωd dihitung dari nilai eigen. 

 

Kita melihat bahwa PSS telah meningkatkan KD sebesar 22,77 dan mengurangi KS 

sebesar 0.145. Penurunan KS menunjukkan bahwa kompensasi mempengaruhi fase 

yang digunakan menghasilkan sedikit lebih dari kompensasi pada frekuensi osilasi 

rotor 6,61 rad / s. Dengan menyesuaikan T1 dan / atau T2, kompensasi dapat diubah 

untuk memberikan komponen torsi sinkronisasi nol atau bahkan positif. 

 

Berikut ini adalah ringkasan frekuensi osilasi rotor, rasio redaman, KS dan KD 

dengan berbagai jenis kontrol eksitasi dan dengan model klasik, berdasarkan hasil 

ini dan dua contoh sebelumnya. 
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Contoh 5.4: 

Dalam contoh berikut ini, akan dianalisis stabilitas sinyal kecil dari suatu sistem 

sederhana dua area seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 5.C4. Sistem ini pada 

dasarnya merupakan bentuk osilasi interarea. 

 

 
Gambar 5.C4 A simple two-area system 

 

Sistem terdiri dari dua area yang sama yang dihubungkan oleh seri yang lemah. 

Masing-masing daerah terdiri dari dua unit gabungan, masing-masing memiliki 

rating 900 MVA dan 20 kV. Parameter generator pada per unit pada basis MVA 

dan kV yang dinilai adalah sebagai berikut: 

 
 

Setiap transformator step-up memiliki impendensi 0+j0,15 per unit pada basis 900 

MVA dan 20/230 kV, dan memiliki rasio off-nominal 1,0. 

 

Sistem transmisi tegangan nominal 230 kV. Panjang saluran diidentifikasi dalam 

Gambar 5.C4. Parameter garis pada per unit pada 100 MVA, basis 230 kV adalah 

 
Sistem beroperasi dengan area 1 mengekspor 400 MW ke area 2, dan unit 

pembangkit dimuat sebagai berikut: 

 
Beban dan daya reaktif yang dipasok (QC) oleh kapasitor shunt pada bus 7 dan 9 

adalah sebagai berikut: 

 
(a) Jika keempat generator berada pada kontrol eksitasi manual (konstanta Efd), 

hitung nilai eigen dari matriks keadaan sistem yang mewakili kinerja sinyal 

kecil dari sistem pada kondisi awal operasi. Untuk setiap nilai eigen, 
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identifikasi variabel status sistem dengan partisipasi tinggi. Menentukan 

frekuensi, rasio redaman, dan bentuk mode osilasi rotor. Asumsikan bahwa 

komponen beban aktif memiliki karakteristik arus konstan, dan komponen 

beban reaktif memiliki karakteristik impedansi konstan. 

(b) Tentukan rasio eigenvalues, frekuensi, dan redaman mode osilasi rotor ketika 

keempat generator dilengkapi dengan jenis kontrol eksitasi berikut: 

 

 (i)  Self exciter dc exciter (lihat Gambar): 

 
 (ii) Thyristor exciter dengan gain transien tinggi: 

 

  KA= 200,0 TR=0,01 

 

 (iii) Thyristor exciter dengan penurunan gain transien (TGR): 

 
 (iv) Thyristor exciter dengan gain transien tinggi dan PSS: 

 
Diagram blok dari system thyristor eksitasi dengan PSS terdapat 

pada Gambar 5.C5. 

 

 

Penyelesaian: 

 

(a) Sistem mode dengan generator pada kontrol manual eksitasi: 

 

Tabel  5.C1 merangkum nilai eigen dari matrix state sistem dan variabel keadaan 

yang memiliki partisipasi tinggi dalam setiap mode. Dua nilai eigen pertama 

mewakili nol nilai eigen karena variabel state yang berlebihan. Salah satu nilai 

eigen nol ini adalah karena kurangnya keunikan sudut rotor absolut (tiga adalah bus 

tak terbatas, dan sudut rotor mengacu pada kerangka acuan yang sama). Nilai eigen 

nol lainnya adalah karena asummulasi bahwa torsi generator tidak bergantung pada 

kecepatan deviasi (pengatur kecepatan tidak dimodelkan dan KD = 0). 
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Gambar 5.C5 Thyristor excitation system with PSS 

 

Tabel 5.C1 System modes with manual excitation control 

 
 

Dari tabel, kita melihat sistemnya stabil. Ada tiga mode sudut rotor osilasi. Bentuk 

mode (komponen vektor eigen yang dinormalisasi sesuai dengan kecepatan rotor 

keempat mesin) ditunjukkan da;am Gambar 5.C6. Dari bentuk mode kita melihat 

bahwa mode 0,55 Kz adalah mode interarea, dengan generator G1 dan G2 dari area 
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1 berayun melawan generator G3 dan G4 dari area 2. Mode 1,09 Hz adalah osilasi 

intermachine lokal ke area 1, dengan G1 berayun melawan G2. Modus sudut rotor 

ketiga, dengan frekuensi 1,12 Hz, adalah mode intermachine lokal ke area 2. 

 

 

 
 

Gambar 5.C6 Mode shapes of rotor angle modes with manual excitation control 

 

(b) Mode sudut rotor dengan perbedaan tipe dari control eksitasi: 

 

Tabel 5.C2 merangkum nilai-nilai eigen, frekuensi dan ratio redaman yang terkait 

dengan mode osilasi rotor untuk empat bentuk alternatif kontrol eksitasi. 

 

Kita melihat bahwa mode intermachine osilasi lokal memiliki tingkat redaman yang 

sama dengan exciter dc dan thyristor exciter (dengan dan tanpa TGR). Modus 

interarea memiliki redaman positif kecil dengan exciter dc. Itu tidak stabil dengan 

gain tinggi thyristor exciters. TGR membuat mode interarea lebih tidak stabil. 

Modus interarea dan juga mode lokal teredam dengan sangat baik saat penstabil 

sistem daya ditambahkan ke thyristor exciter. 

 

Tabel 5.C2 Effects of excitation control on rotor oscillation modes 
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Soal-soal : 

1. Dalam Gambar 5.S1 berikut menunjukkan representasi sistem yang 

diaplikasikan pada stasiun pembangkit termal yang terdiri atas empat unit 

pembangkit masing-masing sebesar 555 MVA, 20 kV, 50 Hz.  

 

 
Gambar 5.S1 System representation 

 

Reaktansi jaringan yang ditunjukkan pada gambar berada pada 2220 MVA per 

unit, basis 20 kV (mengacu pada sisi LT dari transformator step-up). Resistensi 

dianggap diabaikan. 

Tujuan dari contoh ini adalah untuk menganalisis karakteristik stabilitas sinyal 

kecil dari sistem tentang kondisi operasi steady-state setelah hilangnya 

rangkaian 2. Kondisi sistem postfault per unit pada MVA 2220, basis 20 kV 

adalah sebagai berikut: 

 
Generator dimodelkan sebagai generator ekuivalen tunggal yang ditunjukkan 

oleh model klasik dengan parameter berikut yang dinyatakan dalam satuan per 

unit pada 2220 MVA, basis 20 kV: 

 

𝑋𝑑
′ =0,3   H=3,5 MW.s/MVA 

 

(a) Tulis persamaan sistem linier dari sistem. Menentukan nilai eigen, frekuensi 

teredam untuk masing-masing nilai koefisien redaman berikut (dalam pu torsi 

/ kecepatan pu): 

(i) KD=0 (ii) KD=-10,0  (iii) KD=10,0 

(b) Untuk kasus KD = 10.0, temukan vektor eigen kiri dan kanan, dan matriks 

partisipasi. Tentukan respon waktu jika pada t = 0, ∆δ=5o, dan ∆ω=0. 
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Lampiran 

Lampiran 5.1 Model Simulasi Penerapan AVR dan PSS pada Kelistrikan Sistem 

Mahakam 

 
 

 

 

 

  

ARAH KE GI BONTANG ARAH KE GI KUARO

GI SAMBUTAN GI BUKUAN GI KARANG JOANG

GI EMBALUT GI TENGKAWANG GI HARAPAN BARU GI INDUSTRI GI MANGGAR SARIGI BUKIT BIRU

PLTD KARANG ASAM

PLTD KELEDANG PLTD GUNUNG MALANG

PLTD BATAKAN

PLTGU 

TANJUNG BATU

PLTG 

PT . MENAMAS

PLTU CFK

BUS PLTU CFK

PLTD KARANG JOANG

PLTG SAMBERA

PLTD POWERINDO

PLTMG KALTIMEX 4

PLTD KALTIMEX 1PLTD COGINDO

PLTD KALTIMEX 2,3

Sistem Tenaga Listrik Mahakam Kalimantan TimurTG4

PV13

PQ48

PQ47 PQ46

PQ45 PQ44PQ43

PQ42PQ41

PQ40PQ39

PQ38PQ37

PQ36

PQ35PQ34PQ33

PQ32PQ31PQ30 PQ29PQ28

PQ27

PQ26PQ25

Bus 9

Bus 8

Bus 7

Bus 6 Bus 5

Bus 45 Bus 44Bus 43 Bus 42Bus 41

Bus 40

Bus 4

Bus 39Bus 38Bus 37Bus 36

Bus 35Bus 34Bus 33

Bus 32

Bus 31Bus 30

Bus 3

Bus 29Bus 28

Bus 27

Bus 26Bus 25

Bus 24

Bus 23 Bus 22 Bus 21

Bus 20

Bus 2

Bus 19Bus 18Bus 17Bus 16Bus 15

Bus 14

Bus 13

Bus 12Bus 11

Bus 10

Bus 1



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │ Stabilitas Sinyal Kecil                                                                                       V-

 

   

92 

Daftar Pustaka 

Killian., Modern Control Technology: Components and Systems, Delmar. 

Kundur, P., 1994. Power System Stability And Control. McGraw-Hill, Inc. 

L. Vanfretti., Milano, Federico., 2007. Application of the PSAT, an Open Source Software, 

for Educational and Research Purposes. Member, IEEE. Invited Paper, OSS Panel 

Session, PES GM 2007. 

Milano, Federico., 2004. An Open Source Power System Analysis Toolbox System Analysis 

Toolbox. Member, IEEE. Paper Submitted to The IEEE Transactions on Power 

Systems. November 2004. 

Milano, Federico., 2008. Power System Analysis Toolbox (PSAT): Quick Reference 

Manual for PSAT, version 2.1.2. 

Navarro, I. R. 2002. Dynamic Load Models for Power Systems.  Licentiate Thesis. 

Department of Industrial Electrical Engineering and Automation Lund University. 

Sweden. 

Robandi, Imam. 2006. Desain Sistem Tenaga Modern: Optimasi, Logika Fuzzy, Algoritma 

Genetika. ANDI. Yogyakarta. 

Suyono, Hadi. 2009. Power System Modeling for Transient Stability Analysis.  Workshop 

on Dynamic Simulation for SESB’s Engineers. 

http://www.mathworks.com. 1984-2011. Matlab ver 7.8.0.347 (R2009a). The MathWorks, 

Inc. February 12, 2009. 

http://www.mathworks.com. 1984-2011. Accelerating the pace of engineering and 

science: Thyristor-Based Static Var Compensator. The MathWorks, Inc. Februari 

14, 2011. 

http://www.uclm.es/area/gsee/Web/Federico/psat.htm. Copyright (C) 2002-2010 Milano, 

Federico., 2002-2010. Power System Analysis Toolbox (PSAT), version 2.1.6. May 13, 

2010. Matlab Toolbox., September 28. 2010. 

 



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │Stabilitas Peralihan                                                                                            VI-

 

   

1 

BAB VI 

 

STABILITAS PERALIHAN 
  

  

 

6.1 Pendahuluan 

Kestabilan transien atau stabiltas peralihan (transient stability) adalah 

kemampuan sistem tenaga untuk menjaga sinkronisme saat mengalami gangguan 

transien berat seperti kesalahan pada fasilitas transmisi, kehilangan pembangkitan, 

atau kehilangan beban besar. Respon sistem terhadap gangguan tersebut melibatkan 

penyimpangan besar sudut rotor generator, aliran daya, tegangan bus, dan variabel 

sistem lainnya. Stabilitas dipengaruhi oleh karakteristik nonlinier dari sistem 

tenaga. Jika pemisahan sudut yang dihasilkan antara mesin dalam sistem tetap 

berada dalam batas tertentu, sistem mempertahankan sinkronisasi. Hilangnya 

sinkronisme karena ketidakstabilan sementara, jika terjadi, biasanya akan terlihat 

dalam 2 sampai 3 detik gangguan awal. 

Dalam bab ini menggambarkan sifat dari masalah stabilitas transien/ 

peralihan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sistem, dan 

menjelaskan pertimbangan pemodelan dan teknik analisis yang berlaku untuk 

analisis stabilitas transien. 

 

 

6.2 Pengantar Stabilitas Peralihan 

Perhatikan sistem yang ditunjukkan dalam Gambar 6.1, terdiri dari generator 

yang mengirimkan daya ke sistem besar yang ditunjukkan oleh bus tak terbatas 

(infinite bus) melalui dua sirkuit transmisi. Bus tak terbatas merupakan sumber 

tegangan dari besaran tegangan konstan dan frekuensi konstan. 

Konsep dan prinsip fundamental stabilitas transien yaitu dengan menganalisa 

respon sistem terhadap gangguan yang besar, dengan menggunakan model yang 

sangat sederhana. Semua resistansi diabaikan. Generator diwakili oleh model klasik 

dan efek governor atau pengatur kecepatan diabaikan. Representasi sistem yang 

sesuai ditunjukkan dalam Gambar 6.2(a).  
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Gambar 6.1 Single-machine infinite bus system 

 

 

Gambar 6.2 System representation with generator represented by classical model   

 

Tegangan di belakang reaktansi transien (𝑋𝑑
′ ) dilambangkan dengan E’. Sudut 

rotor δ mewakili sudut di mana E’ mendahului EB. Ketika sistem terganggu, 

magnitudo E' tetap konstan pada nilai sebelum gangguan (predisturbance)  dan δ 

berubah karena kecepatan rotor generator menyimpang dari kecepatan sinkron ω0.  

Model sistem dapat direduksi menjadi bentuk yang ditunjukkan dalam 

Gambar 6.2(b). Hal ini dapat dianalisis dengan menggunakan metode analisis 

sederhana dan sangat membantu dalam memperoleh pemahaman dasar tentang 

fenomena stabilitas transien. Model ini identik dengan yang ditunjukkan dalam 

Gambar 6.4. Dari persamaan (6.1), output tenaga listrik generator adalah: 
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..................................................................... (6.1) 

di mana: 

............................................................................................ (6.2) 

Karena kita telah mengabaikan resistansi stator, Pe mewakili kekuatan air-

gap serta daya terminal. Hubungan power-angle dengan kedua sirkuit transmisi 

dalam service (I/S) ditunjukkan secara grafis dalam Gambar 6.3 sebagai kurva 1. 

Dengan daya input mekanik Pm, steady-state listrik output Pe sama dengan Pm, dan 

kondisi operasi ditunjukkan oleh titik a pada kurva. Sedangkan sudut rotor yang 

sesuai adalah δa. 

 

 

Gambar 6.3 Power-angle relationship 

   

Jika salah satu sirkuit keluar dari service (O / S), reaktansi efektif Xt lebih 

tinggi. Hubungan sudut-daya dengan rangkaian 2 di luar servis ditunjukkan pada 

Gambar 6.3 sebagai kurva 2. Tenaga maksimum sekarang lebih lama. Dengan 

tenaga input mekanis dari Pm, sudut rotor δb sekarang sesuai dengan titik operasi b 

pada kurva 2; dengan reaktansi yang lebih tinggi, sudut rotor lebih tinggi untuk 

mentransmisikan tenaga steady-state yang sama. 

Selama gangguan, osilasi δb ditumpangkan pada kecepatan sinkron ω0, 

namun penyimpangan kecepatan (∆ωr = dδ / dt) sangat kecil dari ω0. Oleh karena 

itu, kecepatan generator secara praktis sama dengan ω0, dan per unit (pu) torsi air-

gap dapat dianggap sama dengan tenaga air-gap (pu). 
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Persamaan gerak atau persamaan ayunan dapat ditulis sebagai 

.......................................................................... (6.3) 

di mana: 

Pm = input daya mekanikal, dalam pu 

Pmax = tenaga output listik maksimu, dalam pu 

H = inersia konstan, dlam MW.s/MVA 

δ = sudut rotor, dalam elec.rad 

t = waktu, dalam detik 

 

 

Respon perubahan langkah Pm 

Sekarang mari kita simak perilaku sementara pada sistem, dengan kedua 

sirkuit dalam service, dengan mempertimbangkan peningkatan masukan tenaga 

mekanis secara tiba-tiba dari nilai awal Pm0 sampai Pm1 seperti yang ditunjukkan 

dalam Gambar 6.4. 

 

 

Gambar 6.4 Response to a step change in mechanical power input   
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Karena inersia rotor, sudut rotor tidak dapat berubah secara instan dari nilai 

awal δ0 sampai δ1 yang sesuai dengan titik ekuilibrium baru b di mana Pe=Pm1. 

Tenaga mekanik sekarang melebihi tenaga listrik. Torsi akselerasi yang dihasilkan 

menyebabkan rotor untuk mempercepat dari titik operasi awal, untuk menaikkan 

titik ekuilibrium baru b, mengubah kurva Pe-δ pada rata-rata yang ditentukan oleh 

persamaan ayunan. Perbedaan antara Pm1 dan Pe setiap saat merupakan tenaga 

akselerasi. 

Ketika titik b telah tercapai, tenaga akselerasi bernilai nol, tetapi kecepatan 

rotor lebih tinggi dari kecepatan sinkron ω0 (sesuai dengan frekuensi dari tegangan 

bus yang tak terbatas). Dengan demikian, sudut rotor terus meningkat. Untuk nilai 

δ lebih tinggi dari δ1, Pe lebih besar dari Pm1 dan rotor melambat. Pada beberapa 

nilai puncak δm, kecepatan rotor pulih ke nilai sinkron ω0, namun Pe lebih tinggi 

dari Pm1. Rotor terus melambat dengan kecepatan turun di bawah ω0; Titik operasi 

merevisi kurva Pe-δ dari c ke b dan kemudian ke a. Sudut rotor berosilasi tanpa 

batas waktu dengan sudut ekuilibrium baru δ1 dengan amplitudo konstan seperti 

yang ditunjukkan oleh plot waktu b pada Gambar 6.4 (b).  

 

Kriteria wilayah yang sama 

Untuk model sistem yang dipertimbangkan di atas, tidak perlu secara formal 

memecahkan persamaan ayunan untuk menentukan seberapa besar sudut rotor 

meningkat tanpa batas waktu atau berosilasi pada posisi ekuilibrium. Informasi 

yang menerima sudut ekskursi maksimum (δm) dan batas stabilitas dapat diperoleh 

secara grafis dengan menggunakan diagram power-angle yang ditunjukkan pada 

Gambar 6.4. Meskipun metode ini tidak berlaku untuk sistem multimachine dengan 

representasi rinci dari sinkron mesin, namun membantu memahami faktor dasar 

yang mempengaruhi stabilitas transien sistem apapun. 

Hubungan antara sudut rotor dan tenaga akselerasi, adalah: 

.................................................................................. (6.4) 
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Pe adalah fungsi nonlinier dari δ, dan  kerena persamaan diatas tidak dapat diselesaikan 

dengan benar. Jika kedua sisi berlipatganda oleh 2dδ/dt, maka 

 

 

atau 

 

........................................................................ (6.5) 

 

integrasi diperoleh 

......................................................................... (6.6) 

 

Penyimpangan kecepatan dδ/dt pada awalnya nol. Itu akan berubah sebagai 

akibat dari gangguan tersebut. Untuk operasi yang stabil, penyimpangan sudut δ 

harus dibatasi, mencapai nilai maksimum dan kemudian mengubah arah. Hal ini 

membutuhkan penyimpangan kecepatan dδ/dt menjadi nol pada beberapa waktu 

setelah gangguan. Oleh karena itu, dari persamaan (6.6) sebagai kriteria stabilitas, 

maka dapat dituliskan 

........................................................................... (6.7) 

 

Di mana δ0 adalah awal sudut rotor dan δm adalah sudut maksimum rotor, seperti pada 

Gambar 6.4. Dengan demikian, area di bawah fungsi Pm-Pe yang diplot terhadap δ 

harus nol jika sistemnya stabil. Pada Gambar 6.4, ini adalah kepuasan bila luas A1 

sama dengan luas A2. Enersi kinetik diperoleh oleh rotor selama percepatan saat δ 

berubah dari δ0 menjadi δ1. Energi yang didapat adalah 

................................................................. (6.8) 
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Energi yang hilang selama perlambatan ketika δ berubah dari δ1 menjadi δm 

adalah 

................................................................. (6.9) 

 

Karena kita tidak mempertimbangkan adanya kerugian, energi yang didapat 

sama dengan energi yang hilang; Oleh karena itu, luas A1 sama dengan luas A2.  

Kriteria dapat segera digunakan untuk menentukan kenaikan maksimum yang 

diijinkan pada sistem Pm. Kestabilan dipertahankan hanya jika luas A2 paling sedikit 

sama dengan A1 dapat terletak di atas Pm1. Jika A1 lebih besar dari A2, maka δm>δL, 

dan stabilitas akan hilang. Ini karena, untuk δ> δL, Pm1 lebih besar dari Pe dan torsi 

bersih dipercepat daripada diperlambat. 

 

Respon terhadap kesalahan sirkuit pendek 

Mari kita pertimbangkan respon sistem terhadap kesalahan tiga fasa pada 

lokasi F pada sirkuit transmisi 2, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.5 (a). 

Rangkaian ekivalen yang sesuai, dengan asumsi model generator klasik, 

ditunjukkan pada Gambar 3.5 (b). Kesalahan dibersihkan dengan membuka 

pemutus arus di kedua ujung sirkuit yang salah, waktu fault-clearing tergantung 

pada waktu penyampaian dan waktu pemutus. 

Jika lokasi kesalahan F ada di ujung pengirim (HT bus) dari sirkuit yang 

salah, tidak ada daya yang dikirim ke bus yang tak terbatas. Sirkuit pendek dari 

generator mengalir melalui reaktan murni ke faul. Oleh karena itu, hanya aliran 

daya reaktif dan daya aktif Pe dan torsi listrik yang sesuai Te pada air-gap adalah 

nol selama kesalahan. Jika kita memasukkan hambatan stator dan transformer 

generator pada model, Pe akan memiliki nilai kecil, mewakili kerugian resistif yang 

sesuai. 

Jika lokasi kesalahan F agak jauh dari ujung pengirim seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 6.5 (a) dan (b), sebagian daya aktif dikirim ke bus tak 

terbatas sementara kesalahan masih menyala.  



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │Stabilitas Peralihan                                                                                            VI-

 

   

8 

Gambar 6.5 (c) dan (d) menunjukkan plot Pe untuk tiga kondisi jaringan: (i) 

prefault (kedua sirkuit dalam service), (ii) dengan kesalahan tiga fasa pada 

rangkaian 2 di lokasi yang agak jauh dari ujung pengirim, dan (iii) postfault (sirkuit 

2 tidak berfungsi). Gambar 6.5 (c) mempertimbangkan kinerja sistem dengan waktu 

fault-clearing tc1 dan merupakan kasus yang stabil. Gambar 6.5 (d) 

mempertimbangkan waktu pembukaan kesalahan yang lebih lama (tc2) sehingga 

sistem tidak stabil. Dalam kedua kasus Pm diasumsikan konstan. 

Pada Gambar 6.5 (c), awalnya, sistem ini beroperasi dengan kedua sirkuit 

dalam service seperti Pe = Pm dan δ = δ0. Bila terjadi kesalahan, titik operasi tiba-

tiba berubah dari a menjadi b. Karena inersia, sudut δ tidak bisa seketika berubah. 

Karena Pm sekarang lebih besar dari Pe, rotor akan berakselerasi sampai titik operasi 

mencapai c, bila kesalahan telah dibersihkan dengan mengisolasi sirkuit 2 dari 

sistem. Titik operasi sekarang tiba-tiba beralih ke d. Sekarang Pe lebih besar dari 

Pm, menyebabkan dekalarasi rotor.  

Karena kecepatan rotor lebih besar dari kecepatan sinkron ω0, δ terus 

meningkat sampai energi kinetik yang diperoleh selama periode percepatan 

(ditunjukkan oleh luas A1) dikeluarkan dengan mentransfer energi ke sistem. Titik 

operasi bergerak dari d ke e, sehingga area A2 sama dengan luas A1. Pada titik e, 

kecepatannya sama dengan ω0 dan δ telah mencapai nilai maksimum δm. Karena Pe 

masih lebih besar dari Pm, rotornya terus membengkak, dengan kecepatan turun di 

bawah ω0. Sudut rotor δ menurun, dan titik operasi melewati jalur dari e ke d dan 

mengikuti kurva Pe-δ untuk sistem postfault lebih jauh ke bawah.  

Nilai minimum dari δ memenuhi kriteria wilayah yang sama untuk sistem 

postfault. Dengan tidak adanya sumber redaman, rotor terus berosilasi dengan 

amplitudo konstan. 
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Gambar 6.5 Illustration of transient stability phenomenon   

 

 

Dengan kelonggaran kesalahan tertunda, seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 6.5 (d), luas A2 di atas Pm kurang dari A1. Ketika titik operasi mencapai e, 

energi kinetik yang diperoleh selama periode percepatan belum sepenuhnya habis; 

akibatnya, kecepatannya masih lebih besar dari ω0 dan δ terus meningkat. Di luar 

titik e, Pe kurang dari Pm, dan rotor mulai berakselerasi lagi. Kecepatan dan sudut 

rotor terus meningkat, menyebabkan hilangnya sinkronisme. 
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Faktor yang mempengaruhi stabilitas transien 

Dari pembahasan di atas, dan mengacu dalam Gambar 6.5, dapat disimpulkan 

bahwa stabilitas transien generator adalah sebagai berikut: 

(a) Berapa berat generator yang dimuat 

(b) Output generator selama kesalahan. Hal ini tergantung pada lokasi dan jenis 

kesalahan 

(c) Waktu pembersihan kesalahan 

(d) Reaktansi sistem transmisi postfault 

(e) Reaktansi generator. Reaktansi yang lebih rendah meningkatkan daya 

puncak dan mengurangi fraksi initial rotor. 

(f) Inertia generator Semakin tinggi inersia. Semakin lambat laju perubahan 

sudut. Hal ini mengurangi energi kinetik yang didapat selama terjadi 

kesalahan; Yaitu, area A1 berkurang 

(g) Besarnya tegangan internal generator (E'). Hal ini tergantung pada eksitasi 

lapangan 

(h) Besarnya tegangan bus tak terbatas Eb. 

 

 

 

6.3 Metode Integrasi Numerik 

Persamaan diferensial yang harus dipecahkan dalam analisis stabilitas sistem 

tenaga adalah persamaan diferensial nonlinier biasa dengan nilai awal yang 

diketahui: 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑓(𝑥, 𝑡) ..........................................................................................   (6.10) 

 

Di mana x adalah vektor keadaan dari n variabel dependen dan t adalah 

variabel independen (waktu), di mana tujuannya adalah untuk menyelesaikan x 

sebagai fungsi dari t, dengan nilai awal x dan t sama dengan x0 dan t0 masing-

masing. 

Pada bagian ini diberikan gambaran umum metode integrasi numerik yang 

berlaku untuk solusi persamaan bentuk di atas. Dalam menggambarkan metode ini, 

tanpa kehilangan generalitas, diperlakukan persamaan (6.10) yang seolah-olah 

adalah persamaan diferensial orde pertama.  
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Pertama-tama akan dijelaskan metode Euler, di mana berdasarkan 

kesederhanaannya menjadi pengenalan yang baik untuk integrasi numerik, dan 

kemudian dibahas metode-metode lainnya yang lebih maju. 

 

6.3.1 Metode Euler 

Perhatikan persamaan (6.10) tersebut, yaitu sebagai persamaan diferensial 

orde pertama, dengan x = x0 pada t = t0. Dalam Gambar 6.6 mengilustrasikan prinsip 

penerapan metode Euler. 

 

 

Gambar 6.6 Illustration of the principle of applying the Euler method 

  

Pada x=x0, t=t0 kita dapat mendekati kurva yang mewakili solusi 

sebenarnya dengan garis singgung yang memiliki kemiringan 

 

oleh karena 

 

Nilai x pada t = t1 = t0 + Δt diberikan oleh  

..............................................................   (6.11) 

 

Metode Euler setara dengan menggunakan dua istilah pertama dari rangkaian deret 

Taylor untuk x di sekitar titik (x0, t0): 
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....................................................   (6.12) 

 

Setelah menggunakan teknik Euler untuk menentukan x=x1 yang sesuai dengan t= 

t1, kita dapat mengambil langkah lain untuk ∆t dan tentukan x2 yang sesuai dengan 

t2=t1+∆t sebagai berikut: 

................................................................................   (6.13) 

 

Dengan menerapkan teknik berturut-turut, nilai x dapat ditentukan sesuai dengan 

nilai t yang berbeda. 

Metode ini hanya mempertimbangkan turunan pertama dari x dan oleh 

karena itu dianggap sebagai metode orde pertama. Untuk memberikan akurasi yang 

cukup untuk setiap langkah, ∆t harus kecil. Ini akan meningkatkan kesalahan 

round-off, dan usaha komputasi yang dibutuhkan akan sangat tinggi. 

Dalam penerapan metode integrasi numerik, sangat penting untuk 

mempertimbangkan penyebaran kesalahan yang terjadi namun tidak menimbulkan 

kesalahan lebih lanjut selanjutnya, metode ini dikatakan stabil secara numerik. Jika, 

di sisi lain, kesalahan awal menyebabkan kesalahan besar lainnya nanti, metode 

dikatakan tidak stabil secara numerik. 

 

 

6.3.2 Modifikasi Metode Euler 

Metode standar Euler menghasilkan ketidakakuratan karena menggunakan 

deret turunan pada awal interval seolah-olah diterapkan sepanjang interval. Metode 

Euler yang dimodifikasi mencoba mengatasi masalah ini dengan menggunakan 

rata-rata turunan pada kedua ujungnya. 

Metode Euter yang dimodifikasi terdiri dari langkah-langkah berikut: 

(a) Langkah prediktor. Dengan menggunakan turunan pada awal langkah, nilai 

pada akhir langkah diprediksi. 
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.............................................................................   (6.14) 

 

(b) Langkah korektor. Dengan menggunakan nilai prediksi 𝑥1
𝑝
, derivatif pada akhir 

langkah dihitung dan rata-rata turunan ini dan turunannya pada awal langkah 

yang digunakan untuk menemukan nilai yang dikoreksi. 

 

...........................................................   (6.15) 

 

Jika diinginkan, nilai yang lebih akurat pada turunan akhir dapat dihitung, dengan 

menggunakan x =𝑥1
𝑐. Turunan ini dapat digunakan untuk menghitung nilai rata-rata 

dari turunan rata-rata yang lebih tepat, yang digunakan untuk menerapkan langkah 

korektor lagi. Proses ini dapat digunakan berulang kali sampai langkah berturut-

turut bertemu dengan akurasi yang diinginkan 

Metode Euler yang dimodifikasi adalah metoda predictor-corrector (P-C) 

yang paling sederhana. Di antara metode P-C orde tinggi yang terkenal adalah 

metode Adamas-Bashfort, metode Milne, dan Metode Hamming. Penerapan 

metode ini untuk analisis stabilitas sistem tenaga, dan telah ditemukan sejumlah 

keterbatasan. Mereka tidak memulai sendiri, membutuhkan lebih banyak 

penyimpanan komputer dan memerlukan langkah waktu yang lebih kecil daripada 

metode Runge-Kutta yang dijelaskan di bawah ini. 

 

 

6.3.3 Metode Runge-Kutta (R-K) 

Metode R-K mendekati solusi deret Taylor; Namun, tidak seperti deret 

formal Taylor, metode R-K tidak memerlukan evaluasi eksplisit terhadap turunan 

lebih tinggi dari yang pertama. Efek turunan yang lebih tinggi disertakan oleh 

beberapa evalusi turunan pertama. Tergantung pada jumlah istilah yang 

dipertahankan secara efektif dalam seri Taylor. 
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Metode R-K orde kedua 

Orde kedua R-K untuk nilai dari x pada t=t0+∆t adalah 

 

di mana: 

 

Metode ini setara dengan mempertimbangkan istilah turunan pertama dan 

kedua dalam deret Taylor; Kesalahan ada di urutan ∆t3. 

Rumus umum yang memberi nilai x untuk langkah (n+1)st adalah 

 

 

di mana: 

 

 

Metode R-K orde keempat 

Rumus umum untuk nilai dari x untuk langkah (n+1)st adalah  

 

...............................................................   (6.16) 

 

di mana: 
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Penafsiran fisik dari solusi di atas adalah sebagai berikut: 

 

Dengan demikian ∆x adalah nilai inkremental x yang diberikan oleh weigthed 

average dari perkiraan berdasarkan kemiringan pada awal, titik tengah, dan akhir 

dari langkah waktu. 

Metode ini setara dengan mempertimbangkan sampai ke istilah derivatif 

keempat dalam rangkaian deret Taylor; Itu memiliki kesalahan pada urutan ∆t
5. 

 

Versi insang metode R-K urutan keempat (R-K-G) 

Dengan x0 sebagai nilai inital x pada awal langkah dan dengan menggunakan 

j = 1,2,3 dan 4 untuk menunjukkan empat tahap, setiap tahap metode Gill dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

.....................................................................   (6.17) 

 

Nilai koefisien a, b, dan c adalah sebagai berikut: 

 

 

Solusi pada akhir langkah waktu diberikan oleh x4. Pada awalnya q0=0, setelah itu 

dalam memajukan solusi, q0 untuk langkah selanjutnya sama dengan q4 dari 

langkah sebelumnya. 

Berikut ini adalah keuntungan dari versi Gill dari metode R-K: 

(a) Kesalahan roundoff diminimalkan (variabel q digunakan untuk tujuan ini) 

(b) Persyaratan penyimpanan kurang dari untuk metode R-K aslinya. 
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Perhatian harus dilakukan dengan menerapkan metode R-K-G saat perubahan 

mendadak dalam laju perubahan variabel terjadi. Dalam suatu langkah waktu, 

sebuah variabel tidak boleh dibatasi, sebagai akibat dari ketidaklinieran yang tajam; 

Jika variabel q tidak menghasilkan nilai yang salah. 

 

Rumus Richardson untuk pemeriksaan ketepatan 

Keakuratan hasil yang diperoleh dengan metode intergrasi numerik di atas 

dapat diperiksa dengan menggunakan rumus Richardson yang menghasilkan 

kesalahan pemotongan akumulasi yang digabungkan dalam proses integrasi. 

Perbedaan antara nilai sebenarnya dari sebuah variabel dan nilai yang diperoleh 

dengan metode fourth-order Runge-Kutta menggunakan langkah ∆t diberikan oleh 

 

...........................................................   (6.18) 

di mana: 

 

 
 

 

 

 

6.3.4 Stabilitas Numerik Metode Integrasi Eksplisit 

Metode integrasi yang dijelaskan dalam metode Euler, predictor-corrector, 

dan R-K dikenal sebagai metode eksplisit. Dalam metode ini nilai variabel 

dependen x pada setiap nilai t dihitung dari pengetahuan tentang nilai x dari langkah 

waktu sebelumnya. Dengan kata lain, langkah xn+1 untuk (n+1)st dihitung secara 

eksplisit dengan mengevaluasi f (x, t) dengan mengetahui x. Metode ini mudah 

diterapkan untuk solusi persamaan sistem yang kompleks. 

Pembatasan yang signifikan dari metode integrasi eksplisit adalah bahwa 

metode ini tidak secara numerik A stabil. Oleh karena itu, lamanya langkah waktu 

integrasi (∆t) dibatasi oleh konstanta waktu terkecil dari sistem. 

Stabilitas numerik yang berkaitan dengan kekakuan dikaitkan dengan kisaran 

konstanta waktu pada system model. Itu diukur dengan rasio konstanta waktu 
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terbesar dan terkecil, atau lebih tepatnya dengan rasio nilai eigen tertinggi ke 

terkecil dari sistem linier. 

Kekakuan dalam simulasi stabilitas transien meningkat dengan detail 

pemodelan. Dalam keseluruhan sistem, tidak semua konstanta waktu mungkin 

mudah terlihat. Sehingga kekakuan dapat disembunyikan dan hanya dapat 

ditentukan dengan menghitung nilai eigen dari sistem linierisasi. 

Metode integrasi eksplisit memiliki stabilitas yang lemah secara numerik; 

Dengan sistem yang kaku, solusinya "meledak" kecuali langkah kecil digunakan. 

Bahkan setelah fast modes mati, langkah kecil terus diperlukan untuk menjaga 

stabilitas numerik. 

 

 

 

6.3.5 Metode Integrasi Implisit 

Persamaan diferensial 

 

 
 

Solusi untuk x pada t=t1=t0+∆tdapat dinyatakan dalam bentuk integral 

sebagai 

 

..............................................................................   (6.19) 
 

 

Metode integrasi implisit menggunakan fungsi interpolasi untuk ekspresi di 

bawah integral. Interpolasi menyiratkan bahwa fungsi harus melewati yang belum 

diketahui pada waktu t1. 

Metode integrasi implisit yang paling sederhana adalah aturan trapezoidal. 

Menggunakan interpolasi linier. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.7, ini 

menyiratkan bahwa daerah di bawah integral dari persamaan (6.19) adalah 

perkiraan oleh trapezoida.; Maka nama - aturan trapesium. 
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Gambar 6.7 

Implies that the area under the integral equation is approximated by trapezoids 

  

 

Aturan trapezoidal untuk persamaan (6.19) diberikan oleh 
 

.......................................................   (6.20) 
 

Suatu rumus umum memberikan nilai x pada t = tn + 1 adalah 
  

.....................................................   (6.21) 

 

Kita melihat bahwa xn+1 muncul pada kedua sisi persamaan (6.21). Ini berarti 

bahwa variabel x dihitung sebagai fungsi nilainya pada langkah waktu sebelumnya 

dan juga nilai saat ini (yang tidak diketahui). Oleh karena itu, persamaan implisit 

harus dipecahkan. 

Aturan trapeziodal secara numerik A stabil. Kekakuan sistem yang dianalisis 

mempengaruhi akurasi namun tidak stabilitas numerik. Dengan langkah waktu 

yang lebih besar, mode frekuensi tinggi dan transien cepat disaring, dan solusi 

untuk mode yang lebih lambat adalah akurat. Untuk sistem yang melibatkan 

simulasi di mana langkah waktu dibatasi oleh pertimbangan stabilitas numerik 

daripada akurasi, metode implisit pada umumnya lebih sesuai daripada metode 

eksplisit. 

Aturan trapesium adalah metode orde kedua. Metode integrasi implisit dari 

orde yang lebih tinggi telah diusulkan dalam literatur mengenai metode numerik. 
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Namun, mereka belum banyak menggunakan aplikasi sistem tenaga karena mereka 

lebih sulit memprogram dan kurang stabil secara numerik daripada peraturan 

trapezoidal. 

Dalam deskripsi di atas metode integrasi numerik yang berbeda, untuk 

kesederhanaan, kita telah mempertimbangkan persamaan diferensial orde pertama. 

Ketika diterapkan pada analisis stabilitas sistem tenaga, persamaan sistem disusun 

sebagai rangkaian persamaan diferensial orde pertama. Tingkat perubahan setiap 

variabel keadaan bergantung pada variabel keadaan lain dan bukan fungsi eksplisit 

waktu t. Contoh berikut berfungsi sebagai ilustrasi sederhana penerapan integrasi 

numerik serta kriteria wilayah yang sama untuk analisis stabilitas transien. 

 

 

 

6.4 Simulasi Respon Dinamik Sistem Tenaga   

Analisis stabilitas peralihan (transient) sistem tenaga melibatkan 

penghitungan respon dinamis nonlinier terhadap gangguan besar, biasanya 

kesalahan jaringan transmisi, diikuti oleh isolasi elemen yang terganggu dengan 

terjadinya pelepasan protektif (protective relaying). 

Dalam Gambar 6.8 memperlihatkan struktur umum dari model sistem tenaga 

yang berlaku untuk analisis stabilitas peralihan (transient). Persamaan yang 

digunakan dengan cara yang sama yaitu persamaan sistem non-linier sebagaimana 

telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, discontinuities besar karena adanya 

gangguan dan switching jaringan, dan discontinuities kecil karena batasan pada 

variabel sistem yang muncul dalam model sistem. Tegangan bus, aliran saluran, dan 

kinerja sistem proteksi sangat menarik, di samping informasi dasar yang berkaitan 

dengan stabilitas sistem. 

Sebagaimana yang terlihat dalam Gambar 6.8 tersebut, representasi sistem 

tenaga keseluruhan mencakup model untuk komponen individual berikut: 

• Generator sinkron, dan sistem eksitasi yang terkait dan pengerak mula (prime 

mover) 

• Interkoneksi jaringan transmisi termasuk beban statis 

• Beban motor induksi dan motor sinkron 

• Perangkat lain seperti HVDC converters dan SVCs. 
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Model yang digunakan untuk masing-masing komponen harus sesuai untuk 

analisis stabilitas peralihan (transient), dan persamaan sistem harus diatur dalam 

bentuk yang sesuai untuk menerapkan metode numerik. Model sistem yang lengkap 

biasanya terdiri dari seperangkat besar persamaan diferensial dan sedikit persamaan 

aljabar. Analisis stabilitas peralihan (transient) adalah permasalahan nilai awal 

terkait aljabar difrensial. 

 

 

 

Gambar 6.8 

Structure of the complete power system model for transient stability analysis 

 

 

 

6.4.1 Representasi Mesin Sinkron   

Untuk menggambarkan implementasi model generator untuk analisis 

stabilitas transien, kita asumsikan bahwa generator diwakili oleh model dengan satu 

sumbu d dan dua sumbu simulator q seperti ditunjukkan dalam Gambar 6.9. Namun, 

persamaan yang disajikan dapat dengan mudah dimodifikasi untuk 

memperhitungkan model dengan jumlah amorteks. 
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 Gambar 6.9 Synchronous machine equivalent circuits 
 

 

Berikut ini adalah ringkasan dari efek mesin sinkron sebagai satu rangkaian 

persamaan diferensial orde pertama, dengan waktu t dalam detik, sudut rotor δ pada 

radian listrik, dan semua jumlah lainnya dalam satuan per unit. 

 

Persamaan gerak 

................................................................   (6.22) 

di mana: 

 

 

 Persamaan Sirkuit Rotot 

Persamaan rotor sirkuit dinamis adalah 

................................................................   (6.23) 
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Sumbu aksis d- dan q yang memiliki induksi bersama dengan fluks bocor 

diberikan oleh  

 

 

............................................................... (6.24) 

 

...................................................................... (6.25) 

di mana: 

............................................................................ (6.26) 

Di sini Lads dan Laqs adalah nilai jenuh dari induktansi timbal balik sumbu d 

dan q yang diberikan oleh 

 

........................................................................................ (6.27) 

dan Ksd dan Ksq dihitung sebagai fungsi dari hubungan fluks air-gap ѱat. 

 

 

Persamaan tegangan stator 

Dengan transien stator (pѱd, pѱq)dan variasi kecepatan (ω/ω0) diabaikan, 

tegangan stator dapat dituliskan sebagai berikut: 

........................................................................ (6.28) 

dengan 
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...................................................................... (6.29) 

 

......................................................................................... (6.30) 

 

Karena kita telah mengabaikan pengaruh variasi kecepatan pada tegangan 

stator, ω̅=ω/ω0= 1,0 di atas persamaan. Konsen, �̅�𝐿𝑑
"  =𝑋𝑑

"  dan �̅�𝐿𝑞
"  =𝑋𝑞

" . Persamaan 

di atas ada pada kerangka referensi d-q mesin individu yang berputar dengan rotor 

mesin. Untuk solusi dari persamaan jaringan transmisi interkoneksi, referensi R-1 

yang disinkronkan secara acak digunakan. Hubungannya ditunjukkan dalam 

Gambar 6.10 digunakan untuk mengubah variabel dari satu kerangka referensi ke 

yang lain. Sumbu R dari kerangka referensi umum juga berfungsi sebagai acuan 

untuk mengukur sudut rotor δ masing-masing mesin. 

 

 

Gambar 6.10 

Reference frame transformation and definition of rotor angle 𝛿 
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............................................................................. (6.31) 

 

Untuk konvienien dalam pengorganisasian persamaan aljabar lengkap, 

persamaan tegangan stator dinyatakan dalam kerangka acuan R-I yang umum 

seperti ditunjukkan dalam Gambar 6.8. Penggunaan persamaan (6.31) untuk 

mengubah persamaan hasil tegangan stator (6.28). 

............................................................. (6.32) 

 

Elemen dari matriks impedansi diberikan oleh 

................................................................. (6.33) 

 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, �̅� diasumsikan sama dengan 1,0 

pu. Komponen tegangan internal diberikan oleh 

 

........................................................................... (6.34) 

 

Jika saliency subtransien diabaikan, 𝐿𝑑
" = 𝐿𝑞

" . kemudian 
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Dalam hal ini, 𝐸𝑅
"  + 𝑗𝐸1

"mewakili tegangan di balik impedansi subtransien 

Ra+j𝑋". untuk solusi jaringan, generator dapat ditunjukkan oleh rangkaian 

ekuivalen sederhana yang ditunjukkan dalam Gambar 6.11 

 

 

Gambar 6.11 

Synchonous machine equivalent circuits with negligible subtransient saliency 
 

 

Variasi dalam Lads dan Laqs karena kejenuhan mungkin memperkenalkan 

sejumlah kecil saliency subtransien selama kondisi sementara. Ini biasanya tidak 

signifikan dan mungkin diabaikan, jika diinginkan untuk memanfaatkan 

kesederhanaan komputasi yang ditawarkan oleh rangkaian ekuivalen di atas. 

Daya aktif dan daya reaktif pada terminal generator stator adalah 

....................................................................................... (6.35) 

....................................................................................... (6.36) 

 

Torsi air-gap yang dibutuhkan untuk solusi persamaan ayunan (6,32) adalah 

.................................................................................. (6.37a) 

 

Karena kita mengasumsikan ω̅ =ω/ω0 = 1,0 pu dalam persamaan tegangan 

stator, dalam satuan per torsi air-gap sama dengan daya air-gap, maka, 

............................................................................... (6.37b) 
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Arus lapangan dalam sistem timbal balik per unit diberikan  

....................................................................................... (6.38) 

 

Output per unit exciter arus Ifd adalah 

............................................................................................ (6.39) 

 

Di sini kita mempertimbangkan sebuah model generator dengan satu sumbu 

d dan dua sumbu q sirkuit amorteksur. Untuk model dengan jumlah sirkuit rotor 

yang berbeda, perubahan pada perumusan persamaan mesin di atas sangat mudah. 

Namun, kita mengasumsikan induktansi sama antara armatur dan rotor sirkuit di 

setiap sumbu. 

 

Nilai awal dari variabel generator: 

Seperti dicatat sebelumnya, analisis stabilitas transien melibatkan solusi 

dari seperangkat besar persamaan diferensial dan aljabar dengan nilai awal yang 

diketahui. Analisis aliran daya prefault memberikan nilai awal dari variabel 

jaringan, termasuk output daya aktif dan reaktif dan tegangan pada terminal 

generator. 

 

Model kalsik generator dan bus tak terbatas 

Untuk mesin yang diwakili oleh model klasik, XR1=X1R=𝑋𝑑
′  dan E” 

digantikan oleh E’. sudut rotor δ adalah sudut dimana E’ memimpin sumbu R. 

Besarnya E’ konstan sepanjang solusinya. Komponen R dan I dari perubahan E’ 

dengan δ, seperti yang ditentukan dengan solusi persamaan ayunan. 

Untuk sebuah node yang terkait dengan bus tak terbatas, baik besaran dan 

sudut tegangan simpul tetap konstan. 
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6.4.2 Representasi Sistem Eksitasi   

Kami akan mengilustrasikan metode menggabungkan model-model ini ke 

dalam program stabilitas transien dengan mempertimbangkan model sistem eksitasi 

yang ditunjukkan pada Gambar 6.12. Hal itu diwakili dengan mempertimbangkan 

sistem eksitasi dengan Automatic Voltage Regulator (AVR) dan power system 

stabilizer (PSS). Gain exciter tinggi (KA) tanpa pengurangan gain transien atau 

umpan balik turunan digunakan. Model angka 6.12 identik dengan model sistem 

eksitasi, kecuali mengacu pada batas output exciter dan PSS. 

 

Gambar 6.12 Thyristor excitation system with AVR and PSS 
 

 

Untuk bus-fed (sumber potensial) thyristor eksiter, tegangan bervariasi 

dengan tegangan terminal generator (Et) dan arus keluaran exciter (Ifd): 

............................................................................ (6.40) 

Dari blok 1 Gambar 6.12, diperoleh 

 .................................................................................. (6.41) 

Dari bol 3 dan 4, 

....................................................................... (6.42) 

 

dengan pΔωr, diberikan oleh persamaan (6.22). Dari blok 5,  



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │Stabilitas Peralihan                                                                                            VI-

 

   

28 

....................................................................... (6.43) 

 

dengan pv2 diberikan oleh persamaan (6.42). Stabilizer output vs adalah 

.............................................................................................. (6.44a) 

 

dengan 

................................................................................ (6.44b) 

 

dari blok 2, tegangan output eksiter adalah 

 

............................................................................ (6.45a) 

dengan 

............................................................................ (6.45b) 

 

Tegangan medan pembangkit listrik efd pada sistem timbal balik per unit 

berhubungan dengan tegangan keluaran exciter Efd sebagai berikut: 

.......................................................................................... (6.46) 

 

Nilai awal dari variabel sistem eksitasi: 

Untuk output generator steady-state tertentu, medan tegangan efd ditentukan 

oleh persamaan generator. Jumlah sistem eksitasi ditentukan sebagai berikut: 

....................................................................................... (6.47) 

 

 

referensi AVR adalah 
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 ....................................................................................... (6.48) 

 

Dengan demikian Vref mengambil nilai yang sesuai dengan kondisi 

pembebanan generator sebelum terjadi gangguan 

 

 

Representasi sirkuit field-shorting 

Dalam kasus ac atau eksiter statis, arus eksiter biasanya tidak bisa negatif. 

Oleh karena itu, rangkaian korsleting khusus berbentuk " crowbar " atau varistor 

disediakan untuk memotong eksiter dan membiarkan arus medan negatif mengalir. 

Efek dari rangkaian field-shorting disimulasikan dengan mengatur medan 

tegangan menjadi nol dan meningkatkan tahanan medan (Rfd) secara tepat selama 

periode ketika arus medan negatif. Perlawanan yang ditambahkan adalah tetap 

untuk crowbar. Untuk sebuah varistor resistansi adalah fungsi non-linear dari 

tegangan yang diberikan. Setelah arus medan menjadi positif, resistansi rangkaian 

medan dikembalikan ke nilai normalnya, dan tegangan medan ditetapkan oleh 

keluaran eksiter. 

 

6.4.3 Representasi Jaringan Transmisi dan Beban   

Transien yang terkait dengan kerusakan jaringan transmisi sangat cepat. 

Sebenarnya, transien jaringan akan mati pada saat solusi persamaan ayunan 

dilanjutkan dengan satu langkah waktu. Oleh karena itu, biasanya cukup untuk 

menganggap jaringan, selama kondisi transien elektromekanis, seolah-olah 

melewati secara langsung dari satu moda ke keadaan lainnya. Variasi frekuensi 

dasar (50 atau 60 Hz) dapat dianggap sebagai mikroprosesor, dan hanya variasi 

pada (modulasi amplitudo) bentuk amplop gelombang arus dan tegangan yang 

dipertimbangkan untuk analisis stabilitas. Untuk analisis kondisi seimbang, 

representasi fase tunggal dari tiga fase digunakan. 

Tanpa representasi steady-state seimbang dari jaringan transmisi, analisis 

stabilitas sistem tenaga besar praktis tidak akan besifat praktis. Untuk masalah 

elektromekanis khusus yang memerlukan penyertaan jaringan transmisi dan  
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transien stator generator dan representasi tiga fasa sebuah program seperti masalah 

transien elektromagnetik (EMTP) dapat digunakan. Untuk analisis stabilitas 

transien konvensional, representasi jaringan serupa dengan analisis aliran daya. 

Beban statis direpresentasikan sebagai bagian dari persamaan jaringan. Beban 

dengan karakteristik impedansi konstan adalah yang paling sederhana untuk 

ditangani dan termasuk ke dalam node matriks. Beban nonlinier dimodelkan 

sebagai fungsi eksponensial atau polinomial dari besaran dan frekuensi tegangan 

bus. Efek bersihnya adalah bahwa model beban statis nonlinier diperlakukan 

sebagai injeksi arus pada simpul yang sesuai dalam persamaan jaringan. Nilai arus 

simpul dari ground ke jaringan adalah 

....................................................................................... (6.49) 

 

di mana �̃�𝐿
∗ adalah konjugat dari tegangan bus beban, dan PL dan QL adalah bagian 

komponen aktif dan reaktif dari beban yang bervariasi sebagai fungsi nonlinier dari 

VL dan deviasi frekuensi. Untuk beban induktif QL, adalah positif 

................................................................................................ (6.50) 

 

Matriks simpul YN simetris, kecuali untuk disimetri yang diinduksi oleh 

transformator pergeseran fasa. Dalam kerangka waktu simulasi stabilitas transien, 

keran transformer dan sudut pergeseran fasa tidak berubah. Oleh karena itu, 

elemen-elemen matriks bersifat konstan kecuali untuk perubahan yang disebabkan 

oleh operasi switching jaringan 

Efek dari generator, beban statis nonlinier, beban dinamis, dan perangkat lain 

seperti konverter HVDC dan kompensator var, diatur tercermin sebagai kondisi 

batas yang memberikan hubungan tambahan antara �̃� dan 𝐼 pada node. 

 

Simulasi kesalahan: 

Kesalahan pada atau di dekat sebuah bus disimulasikan dengan perubahan 

yang tepat pada self-admittance bus. Tergantung pada jenis kesalahan, ekuivalen 

impedansi negatif dan nol setara yang terlihat pada titik kesalahan dihitung, 
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digabungkan dengan tepat, dan dimasukkan di antara titik patahan dan ground. Hal 

ini hanya mengubah self-admittance dari node yang mewakili bus kesalahan. 

Untuk kesalahan tiga fasa, impedansi kesalahannya nol dan bus yang salah 

memiliki potensi yang sama dengan ground. Ini melibatkan penempatan 

penerimaan shunt yang tak terbatas. Dalam praktiknya, penerimaan shunt yang 

cukup tinggi (yaitu impedansi shunt yang sangat kecil) menggunakan tegangan bus 

yang berlaku nol. Sebagai contoh, sebuah konduktansi G sama dengan 106 pu pada 

basis 100 MVA secara efektif akan mengurangi tegangan bus menjadi nol. 

Kesalahan dihapus dengan mengembalikan akses shunt ke nilai yang sesuai 

tergantung pada konfigurasi sistem post fault. 

 

 

6.4.4 Persamaan Sistem   

Perangkat lain yang dinamikanya diwakili dalam studi stabilitas transien 

meliputi motor, konverter HVDC dan kontrolnya, kompensator var statis, dan 

kondensor sinkron 

Persamaan untuk masing-masing unit pembangkit dan perangkat dinamis 

lainnya dapat dinyatakan dalam bentuk berikut: 

....................................................................................... (6.51) 

....................................................................................... (6.52) 

di mana: 

 

Persamaan sistem secara keseluruhan, termasuk persamaan diferensial (6.51) 

untuk semua perangkat dan persamaan gabungan untuk perangkat (6.52) dan 

jaringan (6.50) dinyatakan dalam bentuk umum yang terdiri dari seperangkat 

persamaan diferensial orde pertama 

.............................................................................................. (6.53) 

dan penentuan (set) persamaan aljabar 
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....................................................................................... (6.54) 

 

dengan penentuan (set) kondisi awal diketahui (x0, v0), di mana: 

 

 

 

6.4.5 Solusi Persamaan Sistem   

(a) Solusi terpartisi dengan integrasi eksplisit 

Dalam pendekatan ini, persamaan aljabar dan diferensial disatukan secara 

terpisah. Pada awalnya, pada t=0-, nilai variabel keadaan x dan variabel jaringan V 

dan I diketahui, dan keduanya membentuk parameter yang konsisten; Artinya, 

sistem dalam kondisi stabil dan turunan waktu f(x, V) sama dengan nol.  

Setelah gangguan, biasanya kesalahan jaringan, variabel keadaan x tidak bisa 

berubah seketika. Persamaan aljabar (6.54) dipecahkan terlebih dahulu untuk 

memberi V dan I, dan aliran daya yang sesuai dan variabel non-state lain yang 

diminati pada t=0+. Maka turunan waktu f (x, V) dihitung dengan menggunakan 

nilai x dan V yang diketahui pada persamaan (6.53). Kemudian dapat digunakan 

untuk memulai solusi dari variabel keadaan x dengan menggunakan salah satu 

metode integrasi eksplisit. 

Karena solusi persamaan diferensial memerlukan nilai variabel jaringan dan 

state variabel hanya dari tahap / tahap sebelumnya, persamaan diferensial dapat 

dipartisi dengan cara apapun yang diinginkan. Sebagai contoh, persamaan 

diferensial yang terkait dengan masing-masing perangkat dapat diselesaikan secara 

terpisah. Ini menawarkan fleksibilitas pemrograman yang cukup besar.  

Untuk solusi jaringan yang terkait dengan sistem interkoneksi yang besar, 

metode yang paling efisien adalah menggunakan faktorisasi segitiga berorientasi 

sparsity.  

Pendekatan yang dipartisi yang integrasi eksplisitnya adalah pendekatan 

tradisional yang digunakan secara luas dalam program stabilitas kelas produksi. 

Keunggulannya adalah pemrograman flexibility dan kesederhanaan, reliability, dan 

ketahanan. Kerugian utamanya adalah kerentanan terhadap ketidakstabilan 



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │Stabilitas Peralihan                                                                                            VI-

 

   

33 

numerik. Untuk sistem yang kaku, diperlukan sedikit waktu selama periode solusi, 

seperti yang ditentukan oleh konstanta waktu terkecil (atau nilai eigen). 

 

(b) Solusi simultan dengan integrasi implisit 

Dalam pendekatan ini, variabel keadaan dan variabel jaringan dipecahkan 

secara simultan. Kita akan mengilustrasikan ini dengan menggunakan aturan 

trapeizodal. 

Dengan x = xn dan V = Vn pada t=tn, solusi x pada t = tn+1=tn+∆t diberikan 

dengan menerapkan aturan trapezoidal untuk menyelesaikan persamaan (6.53): 

.................................................... (6.55) 

Dari persamaan (6.54), solusi V pada t = tn+1 adalah 

............................................................................ (6.56) 

Vektor xn+1 dan Vn+1 tidak diketahui, kemudian 

.............................. (6.57) 

dan 

..................................................... (6.58) 

solusi yang dapat diperoleh 

................................................................................... (6.59) 

................................................................................... (6.60) 

 

Persamaan (6.59) dan (6.60) keduanya adalah persamaan aljabar nonlinier. Dengan 

persamaan diferensial aljabarnya menggunakan formula implisit. Persamaan ini 

sangat jarang; Untuk efisiensi komputasi diperlukan untuk memanfaatkan struktur 

khusus mereka. Dengan menerapkan metode Newton memecahkan persamaan 

(6.59) dan (6.30), kita dapat menulis untuk iterasi (k + 1)st 

.................................................................... (6.61) 
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Selanjutnya persamaan dipecahkan untuk memperoleh ∆𝑥𝑛+1
𝑘  dan ∆𝑉𝑛+1

𝑘 : 

............................................. (6.62) 

 

Jacobcian dalam persamaan di atas dihitung pada x = 𝐱n+1
k  dan V = 𝐕n+1

k . Ia 

memiliki struktur sebagai berikut: 

..................................................... (6.63) 

 

Matriks AD, BD, CD, dan YD dikaitkan dengan model untuk perangkat dinamis 

dan beban statis nonlinier. Untuk sistem dengan perangkat seperti itu, mereka 

memiliki struktur sebagai berikut: 

 

 

Solusi dari persamaan (6.59) dan (6.30) diberikan dalam bentuk matriks di 

atas oleh 

 

........................................... (6.64) 

.............................. (6.65) 
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Dalam persamaan di atas, k adalah penghitung iterasi dan nilai awal yang baik 

(𝐱𝐧+𝟏
𝟎 , 𝐕𝐧+𝟏

𝟎 ) dibuat dengan ekstrapolasi. Juga 𝐅𝐧+𝟏
𝐤  dan 𝐆𝐧+𝟏

𝐤  adalah vektor residu 

dari injeksi keadaan dan arus, masing-masing. 

Dari persamaan (6.64), ∆𝐱𝐧+𝟏
𝐤 , dapat ditulis sebagai fungsi dari ∆𝐱𝐧+𝟏

𝐤 : 

 

.................................................................. (6.66) 

substitusi dari persamaan (6.66) ke persamaan (6.65), sehingga: 

 

................................... (6.67) 

 

Sekarang ∆𝑉𝑛+1
𝑘  dan  ∆𝑥𝑛+1

𝑘  dapat dikalkulasi melalui persamaan (6.66) dan 

(6.67). Kemudian 𝑥𝑛+1
𝑘+1 dan 𝑉𝑛+1

𝑘+1 diperoleh dari persamaan (6.61). 

 

Treatment of discontinuities: 

Persamaan (6.64) dan (6.65) hanya berlaku bila fungsi yang diberikan oleh 

persamaan (6.57) dan (6.58) bersifat kontinyu dan terdiferensiasi. Pada titik 

diskontinuitas, seperti perpindahan jaringan atau batasan pada variabel keadaan, 

formulasi yang tepat dengan metode Newton atau metode yang memerlukan 

turunan akan rumit. Masalah ini ditangani sebagai berikut 

• Untuk diskontinuitas jaringan yang besar, seperti kesalahan jaringan atau operasi 

switching, metode integrasi untuk sementara diubah menjadi metode Runge-

Kutta orde keempat untuk satu langkah pada titik diskontinuitas. Langkah waktu 

ini memiliki ukuran langkah nol dan hanya digunakan untuk perhitungan kondisi 

jaringan postfault (vektor keadaan tidak diperbarui). Setelah ini, integrasi 

trapezoidal normal dilanjutkan. 

• Untuk fungsi lokal yang tidak terdiferensiasi, seperti batasan yang terkait dengan 

pengendali, perangkat Jacobian dihitung dengan mengabaikan pengaruhnya. Hal 

ini dapat diterima karena hanya berdampak lokal dan konvergensi keseluruhan 

tidak akan terpengaruh secara signifikan. 
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6.5 Studi Kasus Tentang Stabilitas Peralihan Sistem Tenaga   

Studi kasus ini dimaksudkan untuk menunjukkan analisis sistem praktis yang 

besar, di mana gangguan tersebut menyebabkan ketidakstabilan transient. Hasilnya 

menunjukkan bagaimana bagian sistem yang tidak stabil terisolasi dari sistem yang 

lain melalui tindakan pelepasan protektif (protective relaying). Selain itu, ada dua 

kemungkinan metode untuk menjaga kestabilan sistem. 

 

Sistem 

Area yang diminati untuk sistem yang diteliti ditunjukkan dalam Gambar 

6.13, di mana terdiri dari sebuah pembangkit nuklir berkapasitas 8 unit 7.000 MW 

yang terhubung ke keseluruhan sistem melalui dua saluran sirkuit ganda 500 kV 

dan tiga saluran sirkuit ganda 230 kV. Contoh model sistem yang mewakili 

sebagian dari sistem tenaga listrik interkoneksi yang besar, terdiri dari: 

• 2.279 bus, 467 mesin, dan 6.581 cabang 

• Semua mesin dan kontrol terkait dimodelkan secara rinci 

• Beban dimodelkan sebagai tegangan (P = 50% I + 50% Z, Q = 100% Z). 
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Kontingensi 

Kesalahan double line-to-ground (LLG) terjadi pada saluran sirkuit ganda 

500 kV yang terdiri dari sirkuit 1 dan 2 Gambar 6.13. Lokasi kesalahan ditunjukkan 

dalam Gambar 6.13 tersebut sebagai junction X, yang mewakili lokasi di dekat 

pabrik di mana kedua rangkaian tersebut memiliki menara yang sama. Urutan 

switching adalah sebagai berikut: 

Waktu (ms) Peristiwa 

0 Tidak ada gangguan 

100 Penerapan LLG fault pada persimpangan X pada sirkuit 1 dan 2 

164 Lokal dan kliring: 

Pemutus terbuka di bus 1 untuk sirkit 1 

Pemutus terbuka di bus 2 untuk sirkit 2 

Hal ini terjadi 64 ms setelah kesalahan diterapkan, dan waktu ini 

dihitung sebagai jumlah waktu deteksi kesalahan (25 ms), waktu 

relay tambahan (6 ms), dan waktu breaker-clearing (33 ms = 2 

siklus). Pada saat ini, kesalahan tetap terhubung pada ujung 

sirkuit 1 dan 2 pada persimpangan X. 

187 Remote end clearing: 

Pemutus terbuka di bus 4 untuk sirkuit 2 

Pemutus terbuka di bus 3 untuk sirkuit 1 

Kesalahan yang jelas (saluran terisolasi) 

Hal ini terjadi 87 ms setelah kesalahan diterapkan, dan waktu 

dihitung sebagai jumlah waktu deteksi kesalahan (25 ms), 

waktu relay tambahan (12 ms), waktu komunikasi (17 ms, 

microwave), dan waktu pemutus arus ( 33 ms = 2 siklus) 
5000 Menghentikan simulasi 

 

Simulasi 

Simulasi 5 detik dilakukan dengan menggunakan integrasi numerik eksplisit 

(orde keempat R-K) dan langkah waktu integrasi 0,01 detik. Gambar 6.14 

menunjukkan plot sudut rotor absolut untuk unit G3 dan untuk unit yang terletak di 

sistem eksternal. Sudut absolut diukur relatif terhadap kerangka referensi yang 

berputar secara serentak, dan jelas dari plot bahwa unit sistem eksternal tetap 

disinkronkan sementara unit G3 kehilangan sinkronisme dan menjadi monoton 

tidak stabil.  

Tanggapan tujuh unit lainnya di pabrik nuklir serupa dengan G3. Sebagai unit 

G1 sampai G8 menjadi tidak stabil, sisa sistem menjadi kekurangan pembangkitan, 



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │Stabilitas Peralihan                                                                                            VI-

 

   

39 

dan karenanya sudut mutlak semua mesin dalam sistem sedikit melayang. Dalam 

hal ini, menggunakan sudut relatif daripada sudut mutlak seringkali merupakan 

pilihan yang lebih baik karena memungkinkan untuk dengan mudah mengamati 

gerak relatif rotor di antara mesin.  

 

Gambar 6.14 Rotor angle time response 

 

 

Hasil kesalahan LLG kehilangan satu rangkaian double-circuit 500 kV, 

sehingga seluruh 7.000 unit MV terhubung ke sistem melalui saluran impedansi 

yang jauh lebih lemah (yaitu, jalur impedansi yang lebih tinggi yang terdiri dari satu 

saluran rangkap 500 kV dan tiga 230 kV double-circuit, pabrik tidak dapat 

mentransfer output penuh melalui saluran ini, dan kekuatan akselerasi yang 

dihasilkan menyebabkan ketidakstabilan. 

 

Bagaimana sistem ini terlepas dari ketidakstabilan? 

Gambar 6.15 menunjukkan karakteristik untuk perlindungan out-of-step pada 

unit G3. Lokus impedansi jaringan efektif yang diukur pada terminal unit dilapiskan 

pada lingkaran. Kita melihat bahwa lokus impedansi tidak memasuki lingkaran 

kecuali selama periode singkat ketika kesalahan terjadi; Oleh karena itu, 

perlindungan tidak akan mengincar unit. Titik pemisahan sistem jelas berada di luar 

jangkauan proteksi out-of-step. 
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Gambar 6.15 Unit G3 out-of-step protection 

 

 

 
 

Gambar 6.16 dan 6.17 menunjukkan kinerja proteksi saluran untuk relay pada 

rangkaian (3) dan basis (1) dan (7). Impedansi nyata yang diukur pada setiap 

ujungnya mengarah ke ujung yang berlawanan ditunjukkan pada plot. Relay-nya 

adalah relay jarak jauh dan memiliki cakupan zona 1 sekitar 75% panjang saluran 

dan zona 2 yang memiliki jangkauan sekitar 125% dari panjang saluran. 

Plot ini menunjukkan bahwa impedansi nyata memasuki relai zona 2 di bus 

1 dan memasuki reli zona 1 dan zona 2 di bus 7. Relay zona 1 di bus 7 akan 

melakukan perjalanan sirkuit 3 di bus 7 dan mengirim transfer sinyal perjalanan ke 

breaker di bus 1 yang kemudian akan mengantar sirkuit 3 ke bus 1. Logika ini juga 

berlaku untuk rangkaian 500 kV sirkuit (#4) yang akan terkait dengan cara yang 

sama. Setelah kehilangan sirkuit 500 kV (kira-kira 0,8 s), rangkaian 230 kV yang 

tersisa akan menjadi sangat melebihi batas dan akan hilang melalui tindakan 

perlindungan, sehingga benar-benar mengisolasi pabrik yang tidak stabil dari 

sistem tersebut. 

Selanjutnya dari Gambar 6.16, kita dapat menentukan bahwa ayunan 

impedansi melintasi titik pada kira-kira 84% panjang saluran dari bus 1. Titik ini 

mewakili pusat listrik setelah gangguan, dan secara teoritis di mana perpisahan 

terjadi (walaupun seluruh rangkaian terjebak). Sedangkan Gambar 6.18 
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menunjukkan bahwa plot tegangan bus yang diukur pada bus 1 dan 7, serta di pusat 

listrik. Di mana tegangan di pusat listrik tersebut menyebabkan tegangan lainnya 

turun karena ketidakstabilan terjadi. 

 

 

Gambar 6.16 Line protection (circuit 3) at bus 1 
 

 

 

Gambar 6.17 Line protection (circuit 3) at bus 7 
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Gambar 6.18 

Plots of bus voltage measured at buses 1 and 7, and at the electrical centre 

 

 

 

Methods of maintaining stability 

Berikut dua metode: 

(a) Pengurangan output pra-kontingensi pabrik. Jika satu unit diambil dari saluran 

(dengan output disalin ulang ke unit lain di sistem eksternal), total output 

pabrik akan berkurang secukupnya untuk memastikan stabilitas mengikuti 

kesalahan LLG. Kurva 2 dalam Gambar 6.18 menunjukkan sudut rotor mutlak 

untuk unit G3 untuk kasus ini. Ini menunjukkan bahwa pabrik tetap dalam 

sinkronisme. Solusi untuk ketidakstabilan ini, bagaimanapun, umumnya mahal 

karena energi yang tersedia disimpan atau dibotolkan di pabrik 

(b) Rejection of generating following disturbance. Jika output dari pabrik dapat 

dikurangi dengan cepat setelah kontinjensi, daya akselerasi dapat dikurangi 

secukupnya untuk mempertahankan sinkronisme. Kurva 3 dalam Gambar 6.18 

menunjukkan respon sudut rotor unit G3 dengan dua unit (G7 dan G8) tripped 

173 ms (73 ms setelah aplikasi kesalahan). 
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Gambar 6.19 Unit G3 rotor angle responses with and without generation rejection 
 

 

 

6.6 Penerapan Metode Langsung dalam Analisis Stabilitas Peralihan    

Metode langsung menentukan stabilitas tanpa memecahkan secara eksplisit 

persamaan diferensial sistem. Pendekatan ini menarik secara akademis dan 

mendapat banyak perhatian sejak karya awal Magnusson dan Aylett yang 

menggunakan energi transient untuk menilai stabilitas peralihan (transient). 

Metode berbasis energi adalah kasus khusus dari metode kedua Lyapunov yang 

lebih umum atau metode langsung, di mana fungsi energi merupakan salah satu 

sebagai fungsi Lyapunov. 

Selanjutnya penerapan metode langsung sepenuhnya dapat digunakan untuk 

analisis stabilitas peralihan (transient) sistem tenaga listrik berdasarkan konsep 

yang metode langsung. 

 

 

6.6.1 Deskripsi Pendekatan Fungsi Peralihan Energi   

Analogi bola bergulir 

Pendekatan energi transien dapat digambarkan dengan mempertimbangkan 

sebuah bola yang meluncur di permukaan dalam mangkuk seperti yang 
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digambarkan pada Gambar 6.20. Daerah di dalam mangkuk mewakili daerah 

stabilitas, dan daerah di luar adalah wilayah ketidakstabilan. Tepi mangkuk tidak 

beraturan sehingga berbagai titik pada tepi memiliki ketinggian yang berbeda. 

 

 

Gambar 6.20 A ball rolling on the inner surface of bowl 
 

 

Awalnya bola sedang berada di bagian bawah mangkuk, dan keadaan ini 

disebut sebagai stable equilibrium point (SEP). Ketika beberapa energi kinetik 

disuntikkan ke dalam bola, menyebabkannya bergerak ke arah tertentu, bola akan 

menggelinding di bagian dalam mangkuk di sepanjang saluran yang ditentukan oleh 

arah gerakan awal. Titik di mana bola akan berhenti diatur oleh jumlah energi 

kinetik yang awalnya disuntikkan.  

Jika bola mengubah semua energi kinetik menjadi energi potensial sebelum 

mencapai tepi, maka ia akan berputar kembali dan akhirnya menetap di titik 

ekuilibrium stabil lagi. Namun, jika energi kinetik yang disuntikkan cukup tinggi 

untuk menyebabkan bola meluncur di atas tepi, maka bola akan memasuki daerah 

ketidakstabilan dan tidak akan kembali ke titik ekuilibrium yang stabil. Permukaan 

di dalam mangkuk mewakili permukaan energi potensial, dan tepi mangkuk 

mewakili permukaan batas energi potensial (PBEP). 

Dua kuantitas diperlukan untuk menentukan apakah bola akan memasuki 

daerah ketidakstabilan: (a) energi kinetik awal yang disuntikkan dan (b) tinggi tepi 

pada titik persimpangan. Lokasi titik persimpangan tergantung pada arah gerak 

awal. 
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Aplikasi ke sistem tenaga 

Dasar penerapan metode TEF terhadap analisis stabilitas sistem daya secara 

konseptual serupa dengan bola yang digulung dalam mangkuk. Awalnya sistem 

beroperasi pada titik equilibirum yang stabil. Jika terjadi kesalahan, ekuilibrium 

terganggu dan mesin sinkron mengakselerasi. Sistem tenaga memperoleh energi 

kinetik dan potensial selama periode kesalahan dan sistem bergerak menjauh dari 

SEP. Setelah pembersihan kesalahan, energi kinetik diubah menjadi energi 

potensial dengan cara yang sama seperti bola yang menggulung permukaan energi 

potensial.  

Untuk menghindari ketidakstabilan, sistem harus mampu menyerap energi 

kinetik pada saat kekuatan pada generator cenderung membawa mereka ke posisi 

ekuilibrium baru. Hal ini tergantung pada kemampuan menyerap energi dari sistem 

postdisturbance. Untuk konfigurasi jaringan postdisturbance tertentu, ada jumlah 

energi transien maksimum atau kritis yang dapat diserap sistem. Akibatnya, 

penilaian stabilitas transien membutuhkan. 

a) Fungsi yang cukup menggambarkan energi transien yang bertanggung jawab 

untuk pemisahan satu atau lebih mesin sinkron dari keseluruhan sistem 

b) Perkiraan energi kritis yang dibutuhkan mesin untuk menghilangkan 

sinkronisme. 

Untuk dua sistem mesin, energi kritis didefinisikan secara unik, dan analisis 

TEF setara dengan kriteria wilayah yang sama. Ini diilustrasikan dalam Gambar 

6.21, yang menunjukkan dua plot, keduanya memiliki sudut rotor δ sebagai 

ordinatnya. Plot atas menggambarkan kriteria wilayah yang sama di mana sudut 

clearing (δc) kritis ditentukan oleh persamaan daerah A1 dan A2. Plot daya 

menggambarkan metode energi transien yang dapat digunakan untuk menentukan 

sudut clearing kritis dalam hal energi potensial dan kinetik.  

Energi kinetik yang diperoleh selama periode kesalahan ditambahkan pada 

energi potensial pada sudut rotor yang sesuai, jumlah tersebut dibandingkan dengan 

energi potensial kritis untuk menentukan stabilitas. 

Dengan adanya gangguan, ada titik ekuilibrium yang stabil untuk sistem post 

fault. Daerah daya tarik dapat didefinisikan untuk postfault ini (SEP) seperti terlihat 

dalam Gambar 6.22. Setiap lintasan sistem post fault dengan keadaan sistem pada 
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fault-clearing (xc1) di dalam kawasan daya tarik ini pada akhirnya akan bertemu 

dengan SEP, dan sistem dikatakan stabil. Di sisi lain, jika xc1 berada di luar wilayah 

daya tarik, sistem post fault tidak akan menyatu ke titik keseimbangan stabil, dan 

sistem dikatakan tidak stabil. 

Keadaan sistem pada fault clearing (xc1) dapat digambarkan dengan nilai 

fungsi energi yang dievaluasi pada xc1, yaitu V(xc1). Maka metode langsung 

memecahkan masalah stabilitas dengan membandingkan V(xc1) dengan energi kritis 

Vcr. Sistem stabil jika V(xc1) kurang dari Vcr dan kuantitas Vcr -V(xc1) adalah ukuran 

yang baik dari stabilitas sistem relatif dan kuantitasnya didefinisikan sebagai 

margin energi transien. 

Kuantitas V(xc1) mengukur jumlah energi transien yang disuntikkan ke dalam 

sistem oleh kesalahan sementara energi kritis mengukur kekuatan sistem post fault. 

Lebih tepatnya, energi kritis mengukur kemampuan menyerap energi dari sistem 

post fault. 

Mengacu dalam Gambar 6.22, jika rotor berosilasi dalam kisaran δu1 dan δu2, 

sistem akan tetap stabil secara transien. Jika putaran rotor melampaui kisaran ini, 

sistem akan menjadi tidak stabil. Maka dua titik δu1 dan δu2 pada kurva energi 

potensial membentuk batas ke semua lintasan sudut rotor yang stabil. Batas ini 

disebut permukaan batas energi potensial (PBES) dan titik-titik pada batas ini 

adalah puncak energi potensial lokal. 
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Gambar 6.21 

Illustration of equivalent of transient energy method and equal-area criterion 
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Gambar 6.22 Region of stability and its local approximation 
 

 

Batas wilayah kestabilan biasanya didekati secara lokal oleh permukaan 

energi konstan {x│V(x)=K} seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 6.22, di mana 

K mewakili energi kritis Vcr dari sistem post fault. 

 

 

 

6.6.2 Analisis Praktis Sistem Tenaga   

Penerapan metode langsung ke sistem tenaga praktis sulit dilakukan. 

Sejumlah asumsi penyederhanaan sangat diperlukan. Sampai saat ini, analisisnya 

sebagian besar terbatas pada representasi sistem tenaga dengan generator yang 

diwakili oleh model klasik dan beban yang dimodelkan sebagai impedansi konstan. 
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Baru-baru ini, ada beberapa upaya untuk memperluas metode ini untuk 

memasukkan model yang lebih rinci. Namun, ini masih dalam tahap perkembangan 

dan upaya penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan akurasi dan 

keandalan metode dengan model terperinci. 

Dengan reaktansi transien generator dan admisi beban yang termasuk dalam 

matriks node, kita dapat menulis 

 

 

............................................................................................ (6.68) 

 

di mana YR adalah matriks masukan yang dikurangi dengan semua node selain node 

internal generator yang dieliminasi, EG adalah sumber tegangan generator internal, 

dan IG adalah vektor arus generator. 

Tegangan awal generator ith pada notasi fasor diberikan oleh 
 

 
dan elemen baris ith, kolom jth elemen dari YR oleh 

 

 
 

Untuk suatu sistem dengan n mesin, output aktif ith generator diberikan oleh 

  

.................................... (6.69) 

 

Untuk penerapan metode TEF, adalah lebih mudah untuk menggambarkan 

perilaku sementara dari sistem dengan sudut rotor generator yang dinyatakan 

sehubungan dengan pusat inersia dari semua generator. Centre of inertia (COI) 

didefinisikan sebagai 

 

.................................................................................... (6.70) 
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di mana HT adalah jumlah konstanta inersia dari semua n generator dalam sistem. 

Gerak COI ditentukan oleh 

 

..................................................... (6.71) 

dan 

 

............................................................................. (6.72) 

dengan 

 

..................................................................................... (6.73) 

......................................................... (6.74) 
 

di mana: 

 

 
 

Gerak generator sehubungan dengan COI dapat dinyatakan dengan 

menentukan 

 

................................................................................ (6.75) 

dan 

................................................................ (6.76) 
 

 

Persamaan gerak mesin dari ith dalam kerangka umum COI adalah  

................................................................... (6.77) 

............................................................................................ (6.78) 

 

di mana ωi adalah kecepatan pu mesin ith sehubungan dengan COI. 



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │Stabilitas Peralihan                                                                                            VI-

 

   

51 

Fungsi energi V yang menggambarkan total energi transien total untuk sistem 

gangguan pasca didefinisikan sebagai 

 

 

......................... (6.79) 

di mana: 
 

 
 

Fungsi energi transien terdiri dari empat istilah berikut: 

 
 

Istilah pertama disebut energi kinetik (Vke) dan hanya merupakan fungsi dari 

kecepatan generator. Jumlah dari istilah 2,3, dan 4 disebut energi potensial (Vpe) 

dan hanya merupakan fungsi sudut generator.  

Penilaian stabilitas transien melibatkan langkah-langkah berikut: 

1) Perhitungan energi kritikal Vcr 

2) Perhitungan total energi sistem pada saat terjadi post-clearing Vcl 

3) Perhitungan indeks stabilitas: Vcr-Vcl. Sistemnya stabil jika indeks stabilitasnya 

positif. 

Simulasi time-domain dijalankan sampai saat fault clearing untuk 

mendapatkan sudut dan kecepatan semua generator. Ada yang digunakan untuk 

menghitung total energi sistem (Vcl) pada fault clearing. 
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Perhitungan Ver, yaitu batas wilayah stabilitas, adalah langkah tersulit dalam 

menerapkan metode TEF. Tiga pendekatan yang berbeda dijelaskan secara singkat 

di bawah ini. 

(a) Pendekatan titik keseimbangan yang tidak stabil [(unstable equilibrium point  

(UEP)] 

Makalah awal tentang penerapan metode TEF untuk analisis stabilitas transien 

menggunakan pendekatan berikut untuk menentukan Vcr terkecil: 

Langkah 1:  tentukan semua UEPs. Hal ini dicapai dengan memecahkan 

persamaan sistem steady state post disturbance dengan nilai 

awal dari sudut bus yang berbeda. 

Langkah 2:  hitung energi potensial sistem pada masing-masing UEP yang 

diperoleh pada langkah 1. energi kritis Vcr diberikan oleh energi 

sistem pada UEP yang menghasilkan energi potensial 

minimum. 

 

Mengacu pada analogi bola rolling, UEP terdekat adalah analog dengan titik 

terendah pada tepi mangkuk. Energi kritis terdekat pada UEP sama dengan 

energi potensial bola saat berada pada titik terendah pada tepi. Ini 

mengasumsikan bahwa arah gerak awal selalu menuju titik terendah pada tepi. 

Demikian pula, untuk sistem tenaga, pendekatan ini menghitung energi kritis 

dengan secara implisit mengasumsikan lokasi kesalahan terburuk; Oleh karena 

itu, hasilnya sangat konservatif 

(b) Pendekatan pengendalian UEP 

Tingkat konservasi yang diperkenalkan oleh pendekatan UEP terdekat 

sedemikian rupa sehingga biasanya hasilnya hanya sedikit nilai praktisnya. 

Pendekatan pengendalian UEP menghilangkan banyak konservativitas ini 

dengan menghitung energi kritis yang bergantung pada lokasi kesalahan. 

Pendekatan ini didasarkan pada pengamatan bahwa lintasan sistem untuk 

semua kasus kritis stabil mendekati UEP yang sangat erat kaitannya dengan 

batas pemisahan sistem. UEP disebut yang mengendalikan atau relevan. 

Proses perhitungan dalam pendekatan ini terdiri dari dua tahap: (1) identifikasi 

mode gangguan dan (2) perhitungan UEP pengontrol. 
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Mode gangguan [mode of disturbance (MOD)]: 

Modus gangguan mengidentifikasi mesin yang beberapa terganggu oleh 

gangguan yang diberikan. Mesin ini kemungkinan besar kehilangan sinkronisme 

dengan sistem lainnya jika gangguannya cukup parah sehingga menyebabkan 

ketidakstabilan sistem. Salah satu cara untuk menentukan MOD adalah melakukan 

simulasi time-domain dan mengidentifikasi mesin mana yang tidak stabil. Sebuah 

prosedur otomatis untuk menentukan MOD berdasarkan Vpe yang dinormalisasi. 

Prosedur ini membutuhkan waktu CPU yang cukup banyak saat model generator 

terperinci digunakan. 

 

Mengendalikan perhitungan UEP: 

SEP atau UEP adalah solusi dari persamaan aliran daya (dengan i=1 sampai 

dengan n): 

 

....................................................................... (6.80) 
 

...................................................................................................... (6.81) 

 

UEP pengontrol dihitung dengan memecahkan masalah minimisasi berikut ini: 
 

 
 

Perkiraan UEP berdasarkan MOD digunakan sebagai titik awal untuk solusinya. 

Masalah numerik kadang kala dihadapi saat seseorang memecahkan UEP 

pengontrol berdasarkan pendekatan di atas. Prosedur yang kuat berdasarkan titik 

permukaan energi potensial yang disarankan adalah sebagai berikut. 

 

 

(c) Batas metode stability-region based pengendalian UEP (BCU) 

 Metode CUEP sebelumnya menghadapi masalah konvergensi metode saat 

memecahkan UEP pengontrol, terutama bila sistem sangat tertekan, atau 

ketidakstabilan sistem mode rumit. Masalah ini biasanya muncul jika titik awal 

solusi CUEP tidak cukup dekat dengan CUEP yang tepat. Beberapa masalah 
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konvergensi dapat diatasi dengan metode BCU yang memiliki kemampuan 

menghasilkan titik awal yang jauh lebih baik untuk perpaduan CUEP. 

Model sistem pengurangan yang diasosiasikan untuk sistem tenaga 

multimachine ini didefinisikan sebagai 

......................................... (6.82) 

 

Titik ekuilibrium dari sistem yang dikurangi sama dengan sistem aslinya. 

Metode BCU menghitung CUEP sebagai berikut: 

(i) Untuk sistem dan kontinuitas tertentu, lintasan patahan yang berkelanjutan 

dalam domain waktu disimulasikan sampai mencapai batas stabilitas wilayah 

sistem yang dikurangi (PEBS). Keadaan sistem pada waktu instan disebut 

sebagai exit point 

(ii)  Dimulai dengan titik keluar, sistem yang dikurangi disimulasikan dalam  

domain waktu sampai jumlahnya ∑│gi│mencapai minimum lokal pertamanya. 

Sudut rotor pada titik ini merupakan titik awal solusi CUEP 

(iii)  UEP pengontrol dihitung dengan menggunakan teknik numerik yang kuat.  

UEP yang diperoleh adalah UEP pengontrol relatif terhadap lintasan fault-on. 

Metode BCU tampaknya menjanjikan dan dapat dengan mudah diperluas 

untuk mengakomodasi model yang lebih rinci. Lebih banyak pengujian diperlukan 

untuk memverifikasi keakuratan dan karakteristik konvergensinya. Di mana yang 

lebih penting lagi, daerah stabilitas batas untuk sistem tenaga yang dimodelkan 

secara detail perlu diselidiki. 

 

(d) Pendekatan kesalahan berkelanjutan 

Perhitungan UEP pengontrol untuk sistem besar sangat menyita waktu. 

Dalam kondisi sistem yang parah, proses solusinya mungkin gagal untuk bertemu 

atau bertemu dengan UEP yang salah. Pendekatan fault dikembangkan untuk 

menghindari perhitungan UEP pengontrol. 

Energi kritis ditentukan sebagai berikut: 
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1) Simulasi domain waktu dengan kesalahan berkelanjutan dijalankan sampai 

sistem melintasi permukaan batas energi potensial (PBES). Persimpangan 

PEBS ditunjukkan oleh energi potensial yang maksimal 

2) Energi potensial pada persimpangan PBES dianggap sebagai energi kritis untuk 

lokasi kesalahan tertentu. 

 

 

 

6.6.3 Batasan Metode Langsung   

Terlepas dari banyak pencapaian signifikan dalam beberapa tahun terakhir 

dalam penerapan metode langsung, pembatasan pemodelan dan ketidaknyamanan 

teknik komputasi terus menjadi hambatan utama bagi penggunaan praktis yang 

meluas. Metode langsung rentan terhadap masalah numerik ketika memecahkan 

sistem. Penggunaan teknik solusi CUEP biasanya memberlakukan beban 

komputasi yang berat, membuat metode ini lebih lambat daripada simulasi domain 

waktu. 

Jalan terbaik tampaknya adalah penggunaan pendekatan hibrida di mana 

perhitungan energi transien dimasukkan ke dalam simulasi time-domain 

konvensional. Hal ini meningkatkan kapabilitas simulasi domain waktu dengan 

menghitung margin stabilitas dan meminimalkan upaya yang diperlukan dalam 

menentukan batas stabilitas. 
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Contoh Soal dan Jawab : 

Contoh 6.1: 

Pada contoh berikut ini, akan diuji stabilitas peralihan (transient stability) suatu 

stasiun pembangkit termal yang terdiri atas empat unit masing-masing 555 MVA, 

24 kV, 60 Hz, mensuplai daya ke suatu infinite bus melalui dua saluran transmisi 

seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 6.C1. Sistem ini juga telah diuraikan pada 

contoh 5.1 sebelumnya, di mana akan diuji terkait dengan kinerja sinyal kecil. 

  

 
Gambar 6.C1 Transmission circuit 

 

Reaktansi jaringan yang ditunjukkan pada gambar berada pada 2220 MVA per unit, 

basis 24 kV (mengacu pada sisi LT dari transformator step-up). Resistensi dianggap 

diabaikan. 

 

Kondisi operasi sistem awal, dengan jumlah yang dinyatakan dalam satuan per unit 

pada basis 2220 MVA dan 24 kV, adalah sebagai berikut: 
 

 
 

Generator dimodelkan sebagai generator setara tunggal yang ditunjukkan oleh 

model klasik dengan parameter berikut yang dinyatakan dalam satuan per unit pada 

2220 MVA, basis 24 kV: 

 
𝑋𝑑

′ = 0.3 H=3.5 Mw.s/MVA KD=0 

 

Sirkuit 2 mengalami kesalahan tiga fasa padat pada titik F, dan kesalahan 

dibersihkan dengan mengisolasi sirkuit yang salah. 

 

(a) Tentukan waktu fault-clearing kritis dan sudut clearing kritis dengan 

menghitung respon waktu dari sudut rotor, dengan menggunakan integrasi 

numerik 

(b) Periksa di atas sudut clearing kritis, dengan menggunakan kriteria wilayah 

yang sama. 
 

 

Penyelesaian: 

 

Dengan generator yang direpresentasikan oleh model klasik, rangkaian ekivalen 

sistem seperti diperlihatkan dalam Gambar 6.C2. 
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Gambar 6.C2 Equivalent circuit 

 
 

Untuk kondisi operasi awal, tegangan 𝑋𝑑
′  adalah 

 
 

Dalam Gambar 6.C3 memperlihatkan penyederhanaan rangkaian ekivalen yang 

mempresentasikan tiga kondisi sistem: (i) sebelum gangguan (prefault); (ii) selama 

gangguan (during fault), dan (iii) setelah gangguan (post fault). Sedangkan output 

daya listrik sebagai fungsi dari δ.     
 

 

 
Gambar 6.C3 Reduced equivalent circuits and equations for power output 
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(a) Time response using numerical integration: 

Persamaan berikut sebagai persamaan two first-order: 

  

di mana 

 
 

Nilai awal δ dan Δωr adalah berturut-turut sebesar 41,77o dan 0 pu. 

 

Ada beberapa metode numerical integration yang menjelaskan bahwa solusi boleh 

menggunakan persamaan-persamaan tersebut di atas. Sebagai ilustrasi, 

dipertimbangkan penggunaan metode second-orde R-K. Formulasi secara umum 

memberikan secara bertahap nilai-nilai Δωr, δ, dan t untuk (n+1) dari integrasi 

tersebut, yaitu: 

 
 

di mana 
 

 
 



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │Stabilitas Peralihan                                                                                            VI-

 

   

59 

Dalam Gambar 6.C4 memperlihatkan kurva δ sebagai fungsi waktu, untuk tiga 

besaran nilai fault clearing-time (tc): 0,07 s, 0,086 s, dan 0,087 s. Hubungan dengan 

besaran nilai clearing angle (δc) berturut-turut adalah 48,58o, 52,04o, dan 52,30o. 

Hasil perhitungan menggunakan time step (Δt) diperoleh solusinya sebesar 0,05 s. 

Cara time step tersebut diatur sedemikian rupa agar mendekati fault-clearing time 

yang memberikan kepastian switching dengan seketika. 

 

Dari hasil perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa sistem dinyatakan dalam 

keadaan stabil dengan tc = 0,086 s (δc = 52,04o), dan sistem dalam keadaan tidak 

stabil dengan tc = 0,087 s (δc = 52,30o); di mana critical clearing time adalah sebesar 

0,0865 ± 0,0005 s, dan critical clearing angle adalah sebesar 52,17o ± 0,13o. 

 
 

 

 
 

 

Gambar 6.C4 Rotor angle response for different values of fault-clearing time 

 

 

 
(b) Equal-area criterion: 

Diagram sudut daya (power angle) untuk kondisi tiga jaringan seperti ditunjukkan dalam 

Gambar 6.C5. Untuk kasus stabilitas kritis, maka ayunan (swing) maksimum dalam δ 

diberikan oleh 

 

 1,1024 sin δm = 0,9 sehingga δm = 125,27o 
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Gambar 6.C5 Power-angle diagram 

 

 

 

Dari Gambar 6.C5, untuk critical clearing, 

 

 A1 = A2 

 

atau 
 

A1 + Ac = A2 + Ac  

 

Oleh karena itu, dari kurva tersebut, diperoleh 
 

 
 

Dengan demikian critical clearing angle adalah 

 

 δc = 52,29o 

 

Hal ini sesuai dengan nilai yang ditentukan dari time responses. 

 
 

 

Contoh 6.2: 

Pada contoh berikut ini, akan dianalisis stabilitas peralihan (transient stability) 

sistem seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 6.C1 (contoh 6.1) termasuk efek 

rangkaian dinamik rotor dan kontrol eksitasi. Diagram rangkaian sistem yang 

diperlihatkan dalam Gambar 6.C6 berikut ini sebagai rujukan.        

 



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │Stabilitas Peralihan                                                                                            VI-

 

   

61 

 

Jaringan reaktasni dalam satuan pu pada basis daya 2.220 MVA 

 

Gambar 6.C6 System diagram 

 

Parameter generator : 

Keempat generator pabrik diwakili oleh generator setara yang parameternya pada 

basis 2220 MVA per unit adalah sebagai berikut: 

 

Parameter di atas adalah nilai tak jenuh. Efek kejenuhan harus diwakili dengan 

mengasumsikan bahwa sumbu d dan q memiliki karakteristik kejenuhan yang sama 

dengan 

 

Parameter sistem eksitasi: 

Generator dilengkapi dengan thyristor exciters dengan AVR dan PSS seperti 

ditunjukkan dalam Gambar 6.12, dengan parameter sebagai berikut: 

 

Exciter diasumsikan sebagai alternator yang disediakan: oleh karena itu, EF max dan 

EF min tidak bergantung pada Et. 

 

Kondisi sistem prefault di pu pada 2220 MVA, basis 24 kV: 
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Gangguan: 

 

Kesalahan tiga fasa pada sirkuit 2 pada titik F dibersihkan dengan mengisolasi 

rangkaian kesalahan secara simulatan pada kedua ujungnya. 

Periksa kestabilan sistem dengan bentuk kontrol eksitasi alternatif berikut ini: 

(i) Kontrol manual, yaitu, Efd konstan 

(ii) AVR tanpa PSS 

(iii) AVR dengan PSS 

 

Pertimbangkan alternatif kesalahan berikut ini: 

(a) 0.07 s 

(b) 0.10 s 

 

 

Penyelesaian: 

 

Generator dari contoh ini memiliki karakteristik yang sama dengan generator yang 

dipertimbangkan pada contoh bab ii, iii, dan bab v. 
 

Parameter dasar per unit seperti yang ditentukan pada contoh 5.2 adalah sebagai 

berikut: 

 

Nilai awal variabel generator per unit berdasarkan pada hasil contoh sebelumnya, 

yaitu: 
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(a) Respon transien dengan error-clearing time tc sebesar 0,07 s: 

Hasil respon waktu yang dihitung dengan tiga kontrol eksitasi alternatif ditunjukkan 

dalam Gambar 6.C7: (a) sampai (d), yang menunjukkan respon waktu δ, Pe, Et dan 

Efd masing-masing. Hasil ini dihitung dengan menggunakan versi Gill dari metode 

integrasi R-K dengan langkah waktu 0,02 s. 

Dari Gambar 6.C7(a), kita melihat bahwa dengan konstan Efd sistemnya stabil 

secara transien: namun, tingkat redaman osilasi rendah. 

Dengan AVR yang bekerja cepat dan tegangan eksitasi yang tinggi, ayunan sudut 

rotor pertama berkurang secara signifikan. Namun, ayunan berikutnya diredam 

negatif; sistem kehilangan sinkronisme di ayunan ketiga. 

 

 

 

 

Gambar 6.C7 (a) Rotor angle response with fault cleared in 0,07 s 
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Gambar 6.C7 (b) Active power response with fault cleared in 0,07 s 

 

 

 

 

 

Gambar 6.C7 (c) Terminal voltage response with fault cleared in 0,07 s 
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Gambar 6.C7 (d) Exciter output voltage response with fault in 0,07 s 

 

 

Dengan PSS, osilasi rotor sangat teredam tanpa mengorbankan stabilitas ayunan 

pertama. 

Hasilnya berkaitan dengan stabilitas osilasi (yaitu, redaman osilasi rotor) konsisten 

dengan contoh 5.4 dan 5.5. 

(b) Respon transien dengan waktu fault-clearing tc sama dengan 0,1 s: 

Respon transien sudut rotor δ dengan tiga bentuk alternatif kontrol eksitasi 

ditunjukkan dalam Gambar 6.8. Dengan Efd konstan, generator pertama ayunan 

tidak stabil. Dengan exciter yang bekerja cepat dan AVR, generator 

mempertahankan stabilitas ayunan pertama namun kehilangan sinkronisme selama 

ayunan kedua. Penambahan PSS berkontribusi terhadap redaman ayunan kedua dan 

berikutnya. 

Terbukti dari hasil ini bahwa penggunaan exciter cepat yang memiliki tegangan 

high-ceiling dan dilengkapi dengan PSS berkontribusi terhadap peningkatan 

stabilitas sistim secara keseluruhan. 
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Gambar 6.C8 Rotor angle response with fault cleared in 0,1 s 

 

 

 

Contoh 6.3: 

Untuk sistem yang dipertimbangkan pada contoh 6.3, periksalah ketepatan dan 

stabilitas numerik dari versi Gill dari metode R-K urutan keempat dan aturan 

trapesoidal. Pertimbangkan kasus dengan AVR dan PSS, dan kesalahan dibersihkan 

pada 0,07 s. 

 

 

 

 

Penyelesaian: 
 

Sistem yang dipertimbangkan di sini mencakup efek dinamika rangkaian rotor dan 

exciter cepat dengan PSS. Ini merupakan sistem yang sangat kaku seperti yang 

terlihat dari nilai eigen yang dihitung pada contoh 5.5. 

 
Metode R-K : 

 

Gambar 6.C9 menunjukkan plot respon transien sudut rotor yang dihitung dengan 

menggunakan empat nilai waktu langkah yang berbeda (t): 0,01 s, 0,03 s, 0,04 s dan 

0,043 s. 
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Dengan langkah waktu 0,01 s dan 0,03 s, hasilnya identik. Bila langkah waktu 

meningkat menjadi 0,04 s, kesalahan menjadi nyata. Dengan ukuran langkah 0,043 

s, solusinya secara numerik tidak stabil. 

Dalam Tabel 6.1 keakuratan hasil yang diperoleh dengan metode R-K diperiksa 

dengan menerapkan rumus Richardson (lihat persamaan 6.18 terhadap hasil yang 

diperoleh dengan ukuran langkah 0,01 s dan 0,02 s. Besarnya kesalahan terlihat 

tidak pernah melebihi 0,05o. Tabel menunjukkan cara di mana kesalahan menyebar. 

Terbukti bahwa akumulasi kesalahan osilasi menjadi alternatif positif dan negatif. 

 

 

 

 

 

Gambar 6.C9 Effect of integration step size on the results of R-K method 
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Tabel 6.C2 Accuracy of results obtained with R-K method 

 

 

 

Aturan Trapesoidal: 

Hasil yang diperoleh dengan ukuran langkah 0,01 s, 0,059 s, 0,09 s, dan 0,093 s 

ditunjukkan pada Gambar 6.C10. 

Dengan ukuran langkah 0,01 s, 0,059 s, hasilnya praktis identik. Ketika ukuran 

langkah meningkat menjadi 0,09 s, kesalahan yang signifikan dihasilkan; namun, 

karakteristik umum dari keseluruhan respon masih dipertahankan. Dengan ukuran 

langkah 0,093 s, kesalahan menjadi sangat besar sehingga meledak setelah sekitar 

1,7 detik. 
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Gambar 6.C10 Effect of integration step size on the results of trapezoidal rule 

 

 

 

Contoh 6.4: 

Dalam contoh ini, menggambarkan penggunaan metode TEF untuk analisis 

stabilitas transien dengan mempertimbangkan sistem sederhana contoh 6.1. 

Untuk sistem bus tunggal mesin tak berhingga dari Gambar 6.C1. 

a) Tulis persamaan dinamik untuk sistem gangguan pasca yang sesuai dengan 

persamaan 13.95 dan 13.96. 

b) Tulis ungkapan untuk fungsi energi sistem. 

c) Hitunglah sistem pasca gangguan SEP, UEP, dan energi kritis Vcr. 

d) Hitung energi pada kesalahan kliring dengan tc = 0,07 s, 0,086 s, dan 0,087 s. 

Tentukan kestabilan sistem untuk masing-masing dari tiga durasi kesalahan. 

 

 

Penyelesaian: 

 

(a)  Gangguan pasca berkurangnya rangkaian ekuivalen sistem ditunjukkan pada 

Gambar 6.C26. 
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Gambar 6.C11 Postdisturbance equivalent circuit 
 

Karena bus 2 merupakan bus yang tak terbatas, MT = ∞ dan ∆ωCOI =0. karena itu 

θ1=δ dan ω1=θ1/ω0=∆ωr. 

 

Karena G12=0, D12=0 dan 𝑃𝑚1
′ = Pm1 = 0.9. Persamaan dinamika post disturbance 

dari sistem, sesuai dengan persamaan (6.59) dan (6.96) adalah 

 

 
(b) Dari persamaan (6.97). Fungsi energi transien sistem adalah  

 

V= 3,5x377𝜔1
2-0,9(θ1-𝜃1

𝑠)- 1,1024(cosθ1-cos𝜃1
𝑠) 

 

(c) Di SEP pasca gangguan, kita punya  

 

0,9-1,1024 sin𝜃1
𝑠=0 

Karena, 

 

𝜃1
𝑠= 0,9552 rad= 54,73o 

 

Untuk sistem sederhana ini hanya ada satu postdisturbance UEP, yang diberikan 

oleh 

 

θ1
𝑢=π-θ1

𝑠=2,1864         rad = 125,27o 

 

Energi kritis, yang sama dengan sistem energi potensial pada gangguan pasca UEP, 

adalah 

 
(d) Untuk menghitung energi pada fault-clearing, kita akan menggunakan sudut 

generator yang dihitung pada contoh sebelumnya. 
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Hasil perhitungan di atas konsisten dengan hasil simulasi time-domain seperti 

contoh sebelumnya.   
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Soal-soal : 

1. Berikut ini akan diuji stabilitas peralihan (transient stability) suatu stasiun 

pembangkit termal yang terdiri atas empat unit masing-masing 555 MVA, 20 

kV, 50 Hz, mensuplai daya ke suatu infinite bus melalui dua saluran transmisi 

seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 6.S1. Juga akan akan diuji terkait 

dengan kinerja sinyal kecil. 

  

 
Gambar 6.S1 Transmission circuit 

 

Reaktansi jaringan yang ditunjukkan pada gambar berada pada 2220 MVA per 

unit, basis 20 kV (mengacu pada sisi LT dari transformator step-up). Resistensi 

dianggap diabaikan. 

 

Kondisi operasi sistem awal, dengan jumlah yang dinyatakan dalam satuan per 

unit pada basis 2220 MVA dan 20 kV, adalah sebagai berikut: 
 

 
 

Generator dimodelkan sebagai generator setara tunggal yang ditunjukkan oleh 

model klasik dengan parameter berikut yang dinyatakan dalam satuan per unit 

pada 2220 MVA, basis 20 kV: 

 
𝑋𝑑

′ = 0.3 H=3.5 Mw.s/MVA KD=0 

 

Sirkuit 2 mengalami kesalahan tiga fasa padat pada titik F, dan kesalahan 

dibersihkan dengan mengisolasi sirkuit yang salah. 

 

(a) Tentukan waktu fault-clearing kritis dan sudut clearing kritis dengan 

menghitung respon waktu dari sudut rotor, dengan menggunakan integrasi 

numerik 

(b) Periksa di atas sudut clearing kritis, dengan menggunakan kriteria wilayah 

yang sama.   
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Lampiran 

Lampiran 6.1 Model Simulasi Penerapan AVR dan PSS saat sebelum dan sesudah 

gangguan pada Kelistrikan Sistem Mahakam 
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BAB VII 

 

STABILITAS TEGANGAN 

 

 

 

 
7.1 Pendahuluan 

Masalah kontrol dan stabilitas tegangan bukanlah hal baru bagi industri 

ketenagalistrikan, namun sekarang mendapat perhatian khusus di banyak sistem. 

Setelah dikaitkan terutama dengan sistem yang lemah dan saluran yang panjang, 

masalah tegangan sekarang juga menjadi sumber perhatian dalam jaringan yang 

sangat berkembang sebagai hasil beban yang lebih berat.  

Dalam beberapa tahun terakhir, ketidakstabilan tegangan telah menyebabkan 

beberapa jaringan besar ambruk. Sebagai konsekuensinya, istilah "ketidakstabilan 

tegangan" dan "jatuh tegangan" lebih sering muncul dalam literatur dan diskusi 

tentang perencanaan dan operasi sistem. 

Meskipun tegangan rendah dapat dikaitkan dengan proses sudut rotor pada 

mesin yang akan keluar dari langkah, jenis jatuh tegangan yang terkait dengan 

ketidakstabilan tegangan dapat terjadi di mana "stabilitas sudut" tidak menjadi 

masalah. Secara bertahap pada mesin mengalami keluar dari langkah, karena sudut 

rotor antara dua kelompok mesin mendekati atau melebihi 180o, menghasilkan 

tegangan yang sangat rendah pada titik tengah dalam jaringan. Namun, dalam kasus 

seperti itu, tegangan rendah adalah hasil putaran rotor yang jatuh dari posisi dan 

bukan karena menjadi penyebabnya. 

Stabilitas tegangan berkaitan dengan kemampuan sistem tenaga untuk 

mempertahankan tegangan yang dapat diterima pada semua bus di sistem dalam 

kondisi normal dan setelah mengalami gangguan.  

Sistem memasuki keadaan ketidakstabilan tegangan saat terjadi gangguan, 

kenaikan permintaan beban, atau perubahan kondisi sistem menyebabkan 

penurunan tegangan progresif dan tidak terkendali. Faktor utama yang 

menyebabkan ketidakstabilan adalah ketidakmampuan sistem tenaga untuk 

memenuhi permintaan daya reaktif. 
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Pada bab ini akan mengulas konsep dasar yang terkait dengan stabilitas 

tegangan dan mengkarakterisasi fenomena "voltage avalanche" atau jatuh 

tegangan. Kemudian pendekatan dinamis dan statis terhadap analisis stabilitas 

tegangan akan dijelaskan, dan beberapa metode diidentifikasi untuk mencegah 

ketidakstabilan tegangan. 

 

 

7.2 Konsep Dasar Stabilitas Tegangan 

Masalah stabilitas tegangan biasanya terjadi pada sistem tenaga yang sangat 

tertekan. Sementara gangguan yang menyebabkan jatuh tegangan pada sistem dapat 

diawali oleh berbagai penyebab, masalah mendasarnya adalah kelemahan yang 

terdapat pada sistem tenaga listrik tersebut.  

Selain kekuatan jaringan transmisi dan tingkat transfer daya, faktor utama 

yang berkontribusi terhadap jatuh tegangan adalah batas daya / batas kontrol daya 

reaktif generator, karakteristik beban, karakteristik perangkat kompensasi reaktif, 

dan tindakan perangkat kontrol tegangan seperti transformator under load tap 

changer (ULTCs). 

Bagian ini menggambarkan konsep dasar yang berkaitan dengan 

ketidakstabilan tegangan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan karakteristik 

sistem transmisi dan kemudian memeriksa bagaimana fenomena tersebut 

dipengaruhi oleh karakteristik generator, beban, dan perangkat kompensasi daya 

reaktif. 

 

7.2.1 Karakteristik Sistem Transmisi 

Karakteristik sistem transmisis yang paling menarik adalah hubungan antara 

daya yang ditransmisikan (PR), tegangan akhir penerima (VR), dan injeksi daya 

reaktif (Qi). Karakteristik seperti itu dibahas untuk sistem radial sederhana dan 

untuk saluran transmisi dengan panjang yang bervariasi.  

Untuk sistem tenaga yang kompleks dengan sejumlah besar sumber tegangan 

dan bus beban, karakteristik serupa dapat ditentukan dengan menggunakan analisis 

aliran daya. 
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Gambar 7.1 Characteristics of a simple radial system 

 

 

Selanjutnya kita tinjau secara singkat karakteristik sistem radial sederhana 

yang dapat dipertimbangkan. Untuk referensi diagram skematik sistem 

direproduksi dalam Gambar 7.1(a). Arus I, tegangan pemerima akhir VR, dan daya 

transfer PR diberikan oleh persamaan berikut: 

................................................................................ (7.1) 

................................................................................ (7.2) 
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............................................................................... (7.3) 

di mana: 

 

 

Plot dari I, VR, dan PR ditunjukkan dalam Gambar 7.1(b) sebagai fungsi syarat 

beban (ZLN/ ZLD), untuk kasus dengan tg θ = 10,0 dan cos ϕ = 0,95. Untuk membuat 

hasil sesuai dengan nilai ZLN, nilai I, VR dan PR dinormalisasi dengan tepat. 

Seiring meningkatnya syarat beban (ZLD menurun), PR meningkat dengan 

cepat pada awalnya dan melambat sebelum mencapai maksimum, dan akhirnya 

menurun. Dengan demikian ada nilai maksimum daya aktif yang dapat 

ditransmisikan melalui impedansi dari sumber tegangan konstan. Daya yang 

ditransmisikan maksimal bila tegangan jatuh pada saluran sama besarnya dengan 

VR, misalkan ketika ZLD/ZLN = 1. Kondisi yang sesuai dengan daya maksimum 

mewakili batas operasi yang memuaskan. Nilai VR dan I sesuai dengan daya 

maksimum disebut sebagai nilai kritis. 

Untuk nilai daya yang diberikan PR (PR <PRMAX), dua titik operasi dapat 

ditemukan sesuai dengan dua nilai ZLD yang berbeda. Hal ini ditunjukkan dalam 

Gambar 7.1(b) untuk PR = 0,8. Titik ke kiri sesuai dengan operasi normal. Pada titik 

operasi ke kanan ke kanan, I jauh lebih besar dan VR jauh lebih rendah daripada titik 

ke kiri. 

Sedangkan untuk beban yang lebih tinggi daripada daya maksimum, kontrol 

daya dengan memvariasikan beban akan menjadi tidak stabil, yaitu, kenaikan dalam 

beban masuk akan mengurangi daya. Di wilayah ini, tegangan beban mungkin atau 

mungkin tidak semakin menurun tergantung pada karakteristik tegangan-beban. 

Dengan karakteristik beban konstan masuk, kondisi sistem stabil pada tingkat 

tegangan yang lebih rendah dari biasanya. Di sisi lain, jika beban dipasok oleh 

transformator dengan ULTC, tindakan tap-charger akan mencoba menaikkan 

tegangan beban, yang memiliki efek mengurangi ZLD yang efektif. Ini menurunkan 
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VR lebih jauh lagi dan menyebabkan pengurangan tegangan secara progresif. Inilah 

fenomena ketidakstabilan tegangan. 

Dari persamaan (7.3), kita melihat bahwa nilai maksimum PR dapat 

ditingkatkan dengan meningkatkan tegangan sumber ES dan/ atau penurunan ϕ. 

Metode yang lebih tradisional untuk menggambarkan fenomena ini adalah 

untuk merencanakan hubungan antara VR dan PR, untuk berbagai nilai faktor daya 

beban dengan konstanta ES seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 7.2. Batas lokus 

dari titik operasi kritis seperti ditunjukkan dalam Gambar 7.2 oleh garis putus-

putus. Hanya titik operasi di atas titik kritis yang merupakan kondisi operasi yang 

memuaskan. 

 

 

 

Gambar 7.2 Karakteristik VR-PR sederhana dari Gambar 7.1 

 

 

Sistem tenaga praktis yang terdiri dari banyak sumber tegangan dan bus 

beban juga menunjukkan hubungan yang serupa antara transfer daya aktif dan 

tegangan bus beban. Kami akan menggambarkan hal ini untuk sistem yang 

ditunjukkan dalam Gambar 7.3, terdiri dari 39 bus dengan sembilan generator dan 

satu kondensor sinkron. Gambar 7.4 menunjukkan kurva V-P untuk sistem; Ini 

mewakili variasi tegangan pada bus 510, sebuah bus kritis di area beban rentan 

terhadap ketidakstabilan tegangan, sebagai fungsi dari total beban daya aktif di area 



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │Stabilitas Tegangan                                                                                          VII- 6 

yang diarsir. Kurva ini telah diproduksi dengan menggunakan serangkaian solusi 

aliran daya untuk tingkat beban yang berbeda. Beban di area 1 (berbayang) secara 

seragam ditingkatkan sementara faktor daya dijaga konstan. Output daya aktif 

generator meningkat sebanding dengan ukuran tegangan bus. Komponen P dan Q 

dari setiap muatan diasumsikan independen dari generator. Pada "knee" kurva V-P, 

tegangan turun dengan cepat dengan kenaikan permintaan beban (atau beban 

tegangan nominal). Solusi aliran daya gagal menutupi batas-batas ini, yang 

merupakan indikasi ketidakstabilan. Operasi pada atau di dekat batas stabilitas tidak 

praktis dan kondisi operasi yang memuaskan dipastikan dengan "margin daya" yang 

memadai.  

Kita melihat bahwa sistem kompleks memiliki karakteristik V-P yang serupa 

dengan sistem radial sederhana seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 7.1. 

Karakteristik tersebut mewakili sifat dasar jaringan dengan elemen induksi 

dominan. 

Sejauh ini kita telah mempertimbangkan karakteristik V-P dengan faktor daya 

beban konstan. Stabilitas tegangan, pada kenyataannya, tergantung pada bagaimana 

variasi Q dan P di area beban mempengaruhi tegangan pada bus beban. Seringkali, 

karakteristik yang lebih berguna untuk aspek stabilitas analisis stabilitas tertentu 

adalah hubungan Q-V, yang menunjukkan sensitivitas dan variasi tegangan bus 

terhadap injeksi daya reaktif atau absorpsi. Untuk sistem radial sederhana dalam 

Gambar 7.1, karakteristik semacam itu untuk berbagai nilai daya beban. 

Karakteristik ini dapat diturunkan lebih mudah lagi bahwa karakteristik V-P untuk 

sistem dengan struktur tipe non-radial dan lebih sesuai untuk memeriksa 

persyaratan kompensasi daya reaktif. 
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Gambar 7.4 Kurva V-P untuk sistem bus 530 dari gambar 7.3 

 

 

Gambar 7.5 menunjukan kurva Q-V dihitung pada bus 160, 200, 510, dan 530 

untuk tiga kondisi operasi diwakili oleh titik-titik A, B dan C pada kurva V-P dalam 

Gambar 7.4. Titik A mewakili permasalahan dasar, titik B suatu kondisi di dekat 

titik operasi kritis, dan titik C suatu kondisi pada titik operasi kritis. Di mana 

masing-masing kurva Q-V ini telah diproduksi dengan perhitungan aliran daya 

berturut-turut dengan sumber daya reaktif variabel pada bus yang dipilih dan 

mencatat nilainya yang diperlukan untuk menahan tegangan bus yang berbeda. 

Bagian bawah kurva Q-V, di mana derivatif dQ /dV sama dengan nol, mewakili 

batas stabilitas tegangan. 

Karena semua perangkat kontrol daya reaktif dirancang untuk beroperasi 

dengan baik ketika peningkatan Q disertai dengan peningkatan V, operasi di sisi 

kanan dari kurva Q-V stabil dan di sisi kiri tidak stabil. Juga, tegangan di sisi kiri 

mungkin sangat rendah sehingga perangkat pelindung mungkin diaktifkan. Bagian 

bawah kurva Q-V, sebagai tambahan untuk mengidentifikasi batas stabilitas, 

mendefinisikan daya minimum reaktif untuk operasi yang stabil. 

Pada bagian ini kita telah meneliti karakteristik sistem transmisi yang 

dipengaruhi oleh aliran daya aktif dan reaktif melalui elemen induktif yang tinggi. 

Hal ini terbukti dari analisis yang disajikan di sini bahwa berikut ini adalah 

penyebab utama ketidakstabilan tegangan, yaitu: 
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• Beban pada saluran transmisi adalah terlalu tinggi 

• Sumber tegangan terlalu jauh dari pusat muatan 

• Sumber tegangan terlalu rendah 

• Tidak ada cukup biaya kompensasi reaktif. 

 

Gambar 7.5 Kurva Q-V untuk sistem dari gambar 7.3 
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Sistem transmisi V-P dan Q-V karakteristik telah diperkenalkan di sini 

terutama untuk mengilustrasikan fenomena dasar yang terkait dengan 

ketidakstabilan tegangan. Pendekatan yang disajikan untuk menurunkan 

karakteristik dengan menggunakan program aliran daya konvensional namun tidak 

harus cara yang paling efisien untuk mempelajari masalah stabilitas tegangan. 

 

 

7.2.2 Karakteristik Generator 

Generator AVR adalah alat pengontrol tegangan yang paling penting dalam 

sistem tenaga. Dalam kondisi normal, terminal tegangan dari generator dijaga 

konstan. Selama kondisi tegangan sistem rendah, permintaan daya reaktif pada 

generator dapat melebihi batas arus medan dan / atau armatur saat ini. Bila output 

daya reaktif terbatas, tegangan terminal tidak lagi dipertahankan konstan. 

Arus medan generator secara otomatis dibatasi oleh ove rexcitation limiter 

(OXL). Dengan arus medan konstan, titik tegangan konstan berada di belakang 

reaktansi sinkron. Ini secara efektif meningkatkan reaktansi jaringan secara 

signifikan, selanjutnya memperparah kondisi penurunan tegangan. 

Pada kebanyakan generator, batas arus armatur direalisasikan secara manual 

oleh operator yang merespon alarm. Operator mengurangi reaktif dan/ atau output 

daya aktif untuk membawa arus armatur dalam batas aman. Pada beberapa 

generator, pembatas arus armatur otomatis dengan delay waktu digunakan untuk 

membatasi keluaran daya reaktif melalui AVR. 

Untuk menggambarkan dampak hilangnya kemampuan kontrol tegangan 

generator, perhatikan sistem yang ditunjukkan dalam Gambar 7.6(a). Ini terdiri dari 

muatan besar yang dipasok secara radial dari bus tak terbatas, dengan pembangkit 

menengah memasok sebagian beban dan tegangan pengatur (V1). 

Dengan tegangan pada bus perantara dipertahankan, karakteristik V-P 

ditunjukkan oleh kurva 1 pada Gambar 7.6(b). Ketika unit pembangkit pada titik 

tengah mencapai batas arus medannya, tegangan bus (VI) tidak lagi dipertahankan 

dan karakteristik V-P ditunjukkan oleh kurva 2. Kondisi operasi seperti yang 

ditunjukkan oleh titik A jauh lebih stabil bila pada saat kurva 1 daripada saat berada 

pada kurva 2. Hasil ini menunjukkan pentingnya menjaga kemampuan kontrol 
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tegangan generator. Selain itu, mereka menunjukkan bahwa tingkat stabilitas 

tegangan tidak dapat dinilai berdasarkan seberapa dekat tegangan bus ke tingkat 

tegangan normal. 

 

Gambar 7.6 Impact of loss of regulation of intermediate bus voltage 

 

 

7.2.3 Karakteristik Beban 

Karakteristik beban dan perangkat kontrol sistem kontrol tegangan 

merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi stabilitas tegangan sistem. 

Beban yang komponen aktif dan reaktifnya bervariasi dengan tegangan berinteraksi 

dengan karakteristik transmisi dengan mengubah aliran daya melalui sistem. 

Tegangan sistem mengendap pada nilai yang ditentukan oleh karakteristik komposit 

dari sistem transmisi dan beban. 



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │Stabilitas Tegangan                                                                                          VII- 12 

Regulator tegangan sistem distribusi dan transformator gardu ULTC 

berupaya menahan tegangan konstan pada titik konsumsi. Dalam rentang kontrol 

normal, beban muncul secara efektif sebagai beban MVA konstan. Ini mungkin 

memiliki efek ketidakstabilan selama kondisi penurunan tegangan. 

Ketika ULTCs mencapai akhir rentang tap, tegangan sistem distribusi mulai 

turun. Beban aktif dan reaktif perumahan akan turun. Hal ini pada gilirannya akan 

mengurangi pemuatan line dan, karenanya, saluran reaktif hilang. Beban industri, 

dengan komponen motor induksi yang besar, akan sedikit berubah. Namun, 

kapasitor di industri akan memasokan sedikit daya reaktif, sehingga menyebabkan 

kenaikan beban reaktif bersih. 

Ketika tegangan distribusi tetap rendah selama beberapa menit, termostat dan 

perangkat pengaturan beban lainnya, serta kontrol manual, cenderung 

mengembalikan beban. Sebagai contoh, tipe beban pemanasan akan berjalan lebih 

lama untuk membawa suhu ke tingkat yang disebut oleh thermostat. Akibatnya, 

lebih banyak perangkat semacam itu akan beroperasi pada waktu tertentu. Banyak 

tipe beban ini akan dikembalikan ke nilai tegangan normalnya selama periode 10 

sampai 15 menit. Sebagai tegangan sensitif beban yang terkontrol akan merambat 

kembali, sehingga tegangan transmisi dan distribusi akan turun lebih jauh. 

Pada tegangan di bawah 85% sampai 90% dari nilai nominal, beberapa motor 

induksi mungkin macet dan menarik arus reaktif tinggi. Ini membawa tegangan 

turun lebih jauh. Motor industri dan komersial biasanya dikendalikan oleh 

kontaktor magnetis; Oleh karena itu, penurunan tegangan akan menyebabkan 

banyak motor drop out. Hilangnya beban akan mengakibatkan pemulihan tegangan. 

Setelah beberapa waktu, motor dikembalikan ke pelayanan. Hal ini dapat 

menyebabkan tegangan turun lagi jika penyebab awal masalah tegangan masih 

berlanjut. 

 

 

7.2.4 Karakteristik Perangkat Kompensasi Reaktif 

Pada bagian ini, akan dipertimbangkan perbedaan berbagai tipe perangkat 

pengkompensasi daya reaktif, di mana dijelaskan bagaimana pengaruh perangkat-

perangkat tersebut terhadap stabilitas tegangan. 
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(a) Kapasitor shunt 

Sejauh ini cara paling murah untuk memberikan daya reaktif dan dukungan 

tegangan adalah penggunaan kapasitor shunt. Perangkat tersebut dapat digunakan 

secara efektif sampai titik tertentu untuk memperpanjang batas stabilitas tegangan 

dengan mengoreksi faktor daya akhir penerima. Perangkat tersebut juga dapat 

digunakan untuk membebaskan "spinning reactive reserve" di generator dan 

dengan demikian membantu mencegah penurunan tegangan dalam banyak situasi. 

Kapasitor shunt, bagaimanapun, memiliki sejumlah keterbatasan yang 

melekat dari sudut pandang stabilitas dan kontrol tegangan: 

• Dengan sistem kompensasi kapasitor shunt yang berat, regulasi tegangan 

cenderung buruk 

• Di luar tingkat kompensasi tertentu, operasi yang stabil tidak dapat dicapai 

dengan kapasitor shunt 

• Daya reaktif yang dihasilkan oleh kapasitor shunt sebanding dengan kuadrat 

tegangan; Selama kondisi sistem tegangan rendah, dukungan var turun, sehingga 

menimbulkan masalah. 

 

(b) Mengatur kompensasi shunt 

Sistem var statis (SVS) dengan ukuran terbatas akan diatur hingga output 

kapasitif maksimumnya. Tidak ada masalah tegangan atau ketidakstabilan dalam 

rentang pengaturan. Saat dipaksa sampai ke batasnya, SVS menjadi kapasitor 

sederhana. Kemungkinan hal ini menyebabkan ketidakstabilan tegangan harus 

dikenali. 

Kondensor sinkron, tidak seperti SVS, yang memiliki sumber tegangan 

internal. Ia terus memasok daya reaktif ke tegangan yang relatif rendah dan 

memberikan kontribusi pada kinerja tegangan yang lebih stabil. 

 

(c) Kapasitor seri 

Kapasitor seri adalah self-regulating. Daya reaktif yang diberikan oleh 

kapasitor seri sebanding dengan kuadrat dari arus saluran dan tidak tergantung pada 

tegangan bus. Ini memiliki efek yang menguntungkan pada stabilitas tegangan. 
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Kapasitor seri cocok untuk memperpendek saluran panjang secara efektif. 

Tidak seperti kapasitor shunt, kapasitor seri mengurangi impedansi karakteristik 

(ZC) dan panjang saluran listrik (θ). Akibatnya, baik regulasi dan stabilitas tegangan 

membaik secara signifikan. 

 

 

 

7.3 Jatuh Tegangan 

Jatuh tegangan adalah proses di mana urutan kejadian yang menyertai 

ketidakstabilan tegangan menyebabkan profil tegangan rendah yang tidak dapat 

diterima di bagian sistem tenaga yang signifikan. 

Jatuh tegangan dapat dimanifestasikan dalam beberapa cara yang berbeda. 

Akan dijelaskan skenario jatuh tegangan tipikal, dan kemudian diberikan 

karakterisasi umum dari fenomena tersebut berdasarkan pada kejadian/ insiden 

jatuh tegangan yang sebenarnya. 

 

7.3.1 Jenis Penurunan Tegangan (Voltage Collapse) 

Ketika sistem tenaga mengalami peningkatan permintaan daya reaktif secara 

tiba-tiba mengikuti kontingensi sistem, pertambahan dipenuhi oleh cadangan daya 

reaktif yang dibawa oleh generator dan kompensator. Umumnya ada cadangan yang 

cukup dan sistem mengendap ke tingkat tegangan yang stabil. Namun, ada 

kemungkinan, karena kombinasi kejadian dan kondisi sistem, bahwa daya reaktif 

tambahan dapat menyebabkan penurunan tegangan, menyebabkan kerusakan 

sebagian besar dari keseluruhan sistem. 

Skenario dari penurunan tegangan adalah sebagai berikut: 

• Sistem daya mengalami kondisi operasi abnormal dengan unit pembangkit besar 

di dekat pusat beban yang tidak beroperasi. Akibatnya, beberapa saluran EHV 

banyak dimuat dan sumber daya reaktif paling sedikit 

• Peristiwa pemicu adalah hilangnya saluran yang banyak dimuat yang akan 

menyebabkan pemuatan tambahan pada saluran yang tersisa. Ini akan 

menyebabkan pembebanan tambahan pada sisa saluran yang berdekatan. Hal ini 

akan meningkatkan daya reaktif yang hilang pada saluran (Q yang teradsorbsi 



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │Stabilitas Tegangan                                                                                          VII- 15 

oleh saluran yang meningkat dengan cepat untuk beban di atas beban arus 

impedansi), sehingga menyebabkan tuntutan daya reaktif yang berat pada sistem 

• Segera setelah hilangnya saluran EHV, akan ada pengurangan tegangan yang 

cukup besar pada pusat beban yang berdekatan karena tuntutan ekstra dari daya 

reaktif. Ini akan menyebabkan pengurangan beban, dan penurunan daya yang 

dihasilkan melalui saluran EHV akan memiliki efek stabilisasi. AVR generator 

akan, bagaimanapun, dengan cepat mengembalikan tegangan terminal dengan 

meningkatkan eksitasi.  

Aliran daya reaktif tambahan yang dihasilkan melalui induktansi yang terkait 

dengan transformator generator dan saluran akan menyebabkan penurunan 

tegangan yang meningkat pada masing-masing elemen ini. Pada tahap ini, 

generator kemungkinan akan berada dalam kemampuan keluaran P-Q, yaitu, 

dalam armatur dan memasukkan batas pemanas saat ini. Governor kecepatan 

akan mengatur frekuensi dengan mengurangi output MW 

• Pengurangan tingkat EVH pada pusat beban akan tercermin ke dalam sistem 

distribusi. ULCT dari transformer gardu akan mengembalikan tegangan dan 

beban distribusi ke tingkat pre fault dalam waktu sekitar 2 sampai 4 menit. 

Dengan setiap operasi perubahan tap, kenaikan beban pada saluran EHV akan 

meningkatkan saluran kerugian XI2 dan RI2, yang pada gilirannya akan 

menyebabkan penurunan kadar EHV yang lebih besar. Jika saluran EHV dimuat 

jauh di atas SIL, setiap kenaikan arus MVA akan menyebabkan beberapa 

MVArs kehilangan saluran 

• Akibatnya, dengan setiap operasi tap-changing, output generator yang reaktif di 

seluruh sistem akan meningkat. Secara bertahap, generator akan mencapai batas 

kemampuan daya reaktif (dipaksakan oleh maksimum arus medan kontinu yang 

diijinkan) satu per satu. Ketika generator pertama mencapai batas arus 

medannya, tegangan terminalnya akan turun. Pada tegangan terminal yang 

dikurangi untuk memperbaiki output MW, arus armatur akan meningkat. Ini 

mungkin lebih jauh membatasi keluaran reaktif untuk menjaga arus armatur 

dalam batas yang diijinkan.  

Bagian pemuatan reaktifnya akan dialihkan ke generator lain, yang 

menyebabkan kelebihan beban pada generator dan lebih banyak generator. 
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Dengan generator yang lebih sedikit pada kontrol eksitasi otomatis, sistem akan 

jauh lebih rentan terhadap ketidakstabilan tegangan Hal ini kemungkinan akan 

ditambah dengan berkurangnya efektivitas kompensator shunt pada tegangan 

rendah. 

Proses akhirnya akan menyebabkan penurunan tegangan, yang mungkin 

menyebabkan hilangnya sinkronisme unit pembangkit dan pemadaman listrik 

utama. 

 

 

7.3.2 Karakteristik Umum Berdasar Kejadian Aktual 

Ada sejumlah insiden penurunan tegangan di seluruh dunia. Berdasarkan 

kejadian ini, penurunan tegangan dapat dicirikan sebagai berikut: 

1. Peristiwa inisiasi mungkin disebabkan oleh berbagai sebab: perubahan sistem 

bertahap kecil seperti peningkatan beban sistem secara alami, gangguan 

mendadak yang besar seperti kehilangan unit pembangkit atau saluran yang 

banyak dimuat. Terkadang, distrubansi awal yang tampaknya tidak berujung 

bisa menyebabkan kejadian beruntun yang akhirnya menyebabkan sistem 

menurun 

2. Inti masalah ketidakmampuan sistem memenuhi tuntutan reaktifnya. Biasanya, 

tapi tidak selalu, penurunan tegangan melibatkan kondisi sistem dengan saluran 

yang bermuatan berat. Saat pengangkutan daya reaktif dari tetangga sulit 

dilakukan, perubahan apa pun yang memerlukan dukungan daya reaktif 

tambahan dapat menyebabkan penurunan tegangan 

3. Penurunan tegangan umumnya memanifestasikan dirinya sebagai peluruhan 

tegangan yang lambat. Ini adalah hasil dari proses akumulatif yang melibatkan 

tindakan dan interaksi dari banyak perangkat, kontrol, dan sistem pelindung. 

Kerangka waktu penurunan dalam kasus semacam itu bisa berada dalam 

beberapa menit. 

Durasi penurunan tegangan dinamis dalam beberapa situasi mungkin jauh lebih 

pendek, berada di dalam beberapa detik. Kejadian seperti itu biasanya 

disebabkan oleh komponen beban yang tidak menguntungkan seperti motor 

induksi atau konverter dc. Kerangka waktu ketidakstabilan tegangan kelas ini 
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sama dengan ketidakstabilan sudut rotor. Dalam banyak situasi, perbedaan 

antara ketidakstabilan tegangan dan sudut mungkin tidak jelas, dan beberapa 

aspek dari kedua fenomena mungkin ada. Bentuk ketidakstabilan tegangan ini 

dapat dianalisis dengan simulasi stabilitas transien konvensional, asalkan model 

yang tepat digunakan untuk mewakili perangkat, terutama beban motor induksi, 

dan berbagai kontrol dan perlindungan yang terkait dengan generator dan 

peralatan transmisi 

4. Penurunan tegangan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik sistem. 

Berikut ini adalah faktor signifikan yang berkontribusi terhadap ketidakstabilan 

tegangan: 

• Jarak yang jauh antara pembangkit dan beban 

• Tindakan ULTC selama kondisi tegangan rendah 

• Karakteristik beban yang tidak menguntungkan 

• Kondisi buruk antara berbagai sistem kontrol dan proteksi. 

5. Masalah penurunan tegangan bisa diperparah dengan penggunaan kompensasi 

kapasitor shunt yang berlebihan. Kompensasi reaktif dapat dibuat paling efektif 

dengan pilihan bijaksana dari campuran kapasitor shunt, sistem var statis, dan 

kondensor sinkron. 

 

 

7.3.3 Karakteristik Stabilitas Tegangan 

Akan sangat membantu untuk mengklasifikasikan stabilitas tegangan ke 

dalam dua kategori: stabilitas tegangan besar dan stabilitas tegangan kecil. Sub-

divisi ini pada dasarnya memisahkan fenomena yang harus diperiksa dengan 

menggunakan analisis dinamika nonlinier dari yang dapat diperiksa dengan 

menggunakan analisis steady-state. Klasifikasi ini dapat mempermudah 

pengembangan dan penerapan alat analisis, dan dapat menghasilkan alat yang 

menghasilkan informasi pelengkap. 

Stabilitas tegangan gangguan besar berkaitan dengan kemampuan sistem 

untuk mengendalikan tegangan mengikuti gangguan besar seperti kesalahan sistem, 

kehilangan beban, atau kehilangan pembangkit. Penentuan bentuk kestabilan ini 

memerlukan pemeriksaan kinerja dinamis sistem selama periode waktu yang cukup 
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untuk menangkap interaksi perangkat tersebut seperti batas arus ULTC dan 

generator. Stabilitas tegangan gangguan besar dapat dipelajari dengan 

menggunakan simulasi domain-waktu non-linier yang meliputi pemodelan yang 

tepat. 

Stabilitas  tegangan gangguan kecil memperhatikan kemampuan sistem untuk 

mengendalikan tegangan mengikuti small perturbations, seperti perubahan 

bertahap pada beban. Bentuk stabilitas ini dapat dipelajari secara efektif dengan 

pendekatan steady-state yang menggunakan linearisasi persamaan dinamik sistem 

pada titik operasi tertentu. 

 

 

7.4 Analisis Stabilitas Tegangan  

Analisis stabilitas tegangan untuk keadaan sistem tertentu melibatkan 

pemeriksaan dua aspek: 

a) Kedekatan dengan ketidakstabilan tegangan: Seberapa dekat sistem terhadap 

ketidakstabilan tegangan?  

Jarak ketidakstabilan dapat diukur dari segi jumlah fisik, seperti tingkat beban, 

aliran daya aktif melalui antarmuka kritis, dan cadangan daya reaktif. Ukuran 

yang paling tepat untuk situasi tertentu tergantung pada sistem spesifik dan 

penggunaan margin yang diinginkan; Misalnya, perencanaan versus keputusan 

operasi. Pertimbangan harus diberikan pada kemungkinan kontinjensi 

(gangguan saluran, kehilangan unit pembangkit atau sumber daya reaktif, dll.) 

b) Mekanisme ketidakstabilan tegangan: Bagaimana dan mengapa ketidakstabilan 

terjadi? Apa faktor kunci yang berkontribusi terhadap ketidakstabilan? 

Berapakah kelemahan tegangan pada berbagai area? Langkah-langkah apa yang 

paling efektif dalam meningkatkan stabilitas tegangan?  

Simulasi domain waktu, di mana pemodelan yang tepat disertakan, menangkap 

kejadian dan kronologi yang menyebabkan ketidakstabilan. Namun, simulasi 

seperti itu memakan waktu dan tidak mudah memberikan informasi kepekaan 

dan tingkat stabilitasnya.  

Dinamika sistem yang mempengaruhi stabilitas tegangan biasanya lambat. Oleh 

karena itu, banyak aspek dari masalah dapat dianalisis secara efektif dengan 

menggunakan metode statis, yang menguji keberlangsungan atau viabilitas 
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(viability) titik keseimbangan (equilibrium) yang ditunjukkan oleh kondisi 

operasi sistem tenaga yang ditentukan. Teknik analisis statis memungkinkan 

pemeriksaan terhadap berbagai kondisi sistem, dan jika digunakan secara tepat, 

dapat memberikan banyak wawasan tentang sifat masalah dan mengidentifikasi 

faktor-faktor penyebab utama. Analisis dinamik, di sisi lain, berguna untuk studi 

terperinci tentang situasi jatuh tegangan tertentu, koordinasi proteksi dan 

kontrol, dan pengujian tindakan pengukuran/ perbaikan. Simulasi dinamik juga 

menguji apakah dan bagaimana titik equilibrium steady state akan tercapai.  

Selanjutnya pada bagian ini, dibahas teknik analisis statis dan dinamis, 

digambarkan bagaimana kedua pendekatan tersebut dapat digunakan secara 

komplementer. 

 

 

7.4.1 Pemodelan Sistem 

Berikut ini adalah deskripsi model elemen sistem tenaga yang memiliki 

dampak signifikan pada stabilitas tegangan: 

• Beban. Karakteristik beban dapat menjadi kritis dalam analisis stabilitas 

tegangan. Tidak seperti pada stabilitas transien konvensional dan analisis aliran 

daya, sistem transmisi yang dikeluarkan pada tegangan lemah mungkin 

diperlukan. Ini harus mencakup tindakan transformator ULTC, kompensasi daya 

reaktif, dan regulator tegangan dalam sistem pengiriman. Penting untuk 

memperhitungkan ketergantungan tegangan dan frekuensi beban. Mungkin juga 

diperlukan model motor induksi secara khusus. Beberapa kasus, representasi 

karakteristik beban yang sesuai pada tegangan rendah mungkin penting 

• Generator dan eksitasi kontrol. Untuk analisis stabilitas, mungkin perlu 

memperhitungkan karakteristik droop AVR daripada mengasumsikan zero 

droop. Jika kompensasi fload (line drop) disediakan, pengaruhnya harus 

diwakili. Batas arus lapangan dan armatur sekarang harus diwakili secara 

spesifik dan bukan sebagai nilai tetap dari batas daya reaktif maksimum 

• System var statis (SVS). Ketika SVS beroperasi dalam rentang kontrol tegangan 

normal, ia mempertahankan tegangan bus dengan karakteristik droop. Saat 

beroperasi pada batas daya reaktif, SVS menjadi kapasitor atau reaktor 
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sederhana; Ini bisa memiliki efek yang sangat signifikan terhadap stabilitas 

tegangan 

• Automatic generation control ( AGC). Untuk kontinjensi yang menghasilkan 

ketidakcocokan yang signifikan antara pembangkit dan beban, tindakan kontrol 

kecepatan primer dan kontrol frekuensi bias tambahan dapat mengubah 

pembangkitan sistem secara signifikan, kadang-kadang dengan mengurangi 

stabilitas tegangan 

• Proteksi dan kontrol. Ini termasuk unit generator dan proteksi serta kontrol 

jaringan transmisi. Contohnya adalah proteksi eksitasi generator, proteksi 

armatur over-current, proteksi saluran arus transmisi, kontrol bank kapasitor, 

regulator pengubah fasa, dan undervoltage load shedding. 

 

 

7.4.2 Analisis Dinamik 

Struktur umum model sistem untuk analisis stabilitas tegangan serupa dengan 

analisis stabilitas transien. Persamaan sistem secara keseluruhan, yang terdiri dari 

serangkaian persamaan diferensial orde pertama, dapat dinyatakan dalam bentuk 

umum berikut ini: 

 .............................................................................................. (7.4) 

 

dan penentuan (set) persamaan aljabar: 

....................................................................................... (7.5) 

 

dengan kondisi inisial (x0, V0), dimana 

 

Karena kami menyertakan representasi transformator tap-charger dan 

kontrol sudut fasa. Unsur-unsur perubahan YN sebagai fungsi dari tegangan dan 

waktu bus. Vektor injeksi arus I adalah fungsi dari sistem menyatakan x dan vektor 

tegangan bus V, yang mewakili kondisi batas pada terminal berbagai perangkat 
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(unit pembangkit, beban statis non-linear, motor, SVS, konverter HVDC, dll.). 

Karena sifat perangkat yang bergantung pada waktu seperti pembatas arus medan, 

hubungan antara I dan x dapat menjadi fungsi waktu. 

 

7.4.3 Analisis Statis 

Pendekatan statis menangkap snapshots kondisi sistem pada berbagai 

kerangka waktu sepanjang lintasan waktu-domain. Pada masing-masing kerangka 

waktu, deret waktu dari variabel keadaan (yaitu, �̇�) dalam persamaan (7.4) 

diasumsikan nol, dan variabel keadaan mengambil nilai yang sesuai dengan jangka 

waktu tertentu. Akibatnya, persamaan sistem secara keseluruhan mengurangi 

persamaan aljabar murni yang memungkinkan penggunaan teknik analisis statis. 

Di masa lalu, industri utilitas listrik telah lebih besar bergantung pada 

program aliran daya konvensional untuk analisis statis stabilitas tegangan. Stabilitas 

ditentukan dengan menghitung kurva V-P dan Q-V pada bus beban terpilih. 

Umumnya, kurva semacam itu dihasilkan dengan mengeksekusi sejumlah besar 

aliran daya dengan menggunakan model konvensional. Sementara prosedur 

semacam itu bisa otomatis, memakan waktu lama dan tidak mudah memberikan 

informasi yang berguna untuk mendapatkan wawasan tentang penyebab masalah 

stabilitas. 

Pendekatan modal analisis memiliki keunggulan tambahan yaitu memberikan 

informasi mengenai mekanisme ketidakstabilan. Alasan utama untuk 

mempertimbangkan analisis sensitivitas V-Q di sini adalah berfungsi sebagai 

pengenalan yang baik terhadap modal analisis. 

 

(a) Analisa sensitifitas V-Q 

Kendala jaringan yang ditunjukkan oleh persamaan (7.5) dapat dinyatakan 

dalam baris berikut dari: 

......................................................................... (7.6) 

di mana: 
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Elemen dari matrix Jacobian menjelaskan sensitifitas antara perubahan arus tenaga 

dan tegangan. 

Jika model aliran daya konvensional digunakan untuk analisis stabilitas 

tegangan, matriks Jacobian pada persamaan (7.6) adalah untuk memecahkan 

persamaan aliran daya dengan menggunakan teknik Newton-Raphson. Dengan 

model perangkat yang disempurnakan yang ditunjukkan oleh persamaan (7.4), 

hubungan linier antara daya dan tegangan untuk masing-masing perangkat bila �̇�= 

0 dapat dinyatakan sebagai berikut: 

....................................................................... (7.7) 

di mana: 

 

Istilah jaringan matriks Jacobian pada persamaan (7.6) yang terkait dengan 

masing-masing perangkat dimodifikasi oleh A11, A12, A21, dan A22 untuk 

membentuk matriks Jacobian sistem. 

Stabilitas tegangan sistem dipengaruhi oleh P dan Q. Namun, pada setiap titik 

operasi, kita dapat menjaga konstanta P dan mengevaluasi stabilitas tegangan 

dengan mempertimbangkan hubungan inkremental antara Q dan V. Hal ini serupa 

dengan pendekatan kurva Q-V. Meskipun perubahan bertahap pada P diabaikan 

dalam formulasi, dampak perubahan pada beban sistem atau tingkat transfer daya 

diperhitungkan dengan mempelajari hubungan inkremental antara Q dan V pada 

kondisi operasi yang berbeda. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, pada persamaan (7.6), misalkan ∆P = 0; 

maka: 

............................................................................................. (7.8) 

di mana: 
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............................................................................. (7.9) 

dan JR direduksi dari matrik Jacobian pada sistem. Dari persamaan (7.8), maka 

diperoleh: 

........................................................................................... (7.10) 

 

Matriks JR
-1 adalah pengurangan Jacobian V-Q. Elemen ith diagonalnya adalah 

sensitivitas V-Q dihitung dengan memecahkan persamaan (7.8). 

Sensitivitas V-Q pada bus mewakili kemiringan kurva Q-V pada titik operasi 

yang diberikan. Kepekaan V-Q positif menunjukkan operasi yang stabil; semakin 

kecil kepekaannya, semakin stabil sistemnya. Karena stabilitas menurun, besarnya 

sensitivitas meningkat, menjadi tak terbatas pada batas stabilitas. Secara khusus, 

sensitivitas V-Q negatif menunjukkan operasi yang tidak stabil. Sensitivitas negatif 

yang kecil merupakan operasi yang sangat tidak stabil. Karena sifat nonlinier dari 

hubungan V-Q, besaran sensitivitas untuk kondisi sistem yang berbeda tidak 

memberikan ukuran langsung dari tingkat stabilitas relatif. 

 

(b) Modal analisis Q-V 

Karakteristik stabilitas tegangan pada system dapat di jelaskan dengan 

menghitung nilai eigen dan vektor eigen dari matrix Jacobian JR yang didefinisikan 

oleh persamaan (7.9). maka  

.............................................................................................. (7.11) 

di mana: 

 

dari persamaan (7.11) 

 

....................................................................................... (7.12) 

substitusi ke dalam persamaan (7.10) diperoleh 

....................................................................................... (7.13) 
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atau 

................................................................................... (7.14) 

 

di mana ᶓi adalah vektor eigen kanan ith kolom dan ηi baris ith kiri vektor eigen dari 

JR. 

Setiap nilai eigen dan vektor eigen kanan dan kiri yang sesuai ᶓi dan ηi 

menentukan mode ith dari respon Q-V. 

Karna ᶓ-1=η persamaan (7.13) dapat ditulis dengan 

 

atau 

.............................................................................................. (7.15) 

di mana: 

 

dan 

 

Perbedaan antara persamaan (7.10) dan (7.15) adalah bahwa Λ-1 adalah 

matriks diagonal sedangkan JR
-1, secara umum, non-diagonal. Persamaan (7.15) 

mewakili persamaan orde pertama yang tidak dikelompokkan. Dengan demikian, 

untuk mode ith yang kita miliki 

............................................................................................... (7.16) 

 

di mana ηik adalah kth elemen dari ηi 

Sensitivitas V-Q pada bus k adalah 
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.................................................................................... (7.17) 

 

Kita melihat dari persamaan di atas bahwa sensitivitas V-Q tidak dapat 

mengidentifikasi mode penurunan tegangan individual; sebagai gantinya mereka 

memberikan informasi mengenai efek gabungan dari semua mode variasi daya 

reaktif tegangan. 

Jika jaringan transmisi diabaikan dan matriks masuk node YN simetris, matrik 

Jacobian JR yang berkurang juga simetris. Maka nilai eigen dan vektor eigen JR 

adalah nyata. Selain itu, vektor eigen kanan dan vektor eigen kiri dari nilai eigen JR 

sama. Dengan transformator pergeseran-fase (yang membuat matriks YN tidak 

simetris) dan saluran resistansi, JR hanya hampir simetris; Nilai eigen JR untuk 

semua tujuan praktis adalah nyata. 

 

Faktor partisipasi bus 

Partisipasi relatif bus k dalam mode i diberikan oleh faktor partisipasi bus: 

 

............................................................................................ (7.18) 

 

Dari persamaan (7.17), kita melihat bahwa Pki menentukan kontribusi λi 

terhadap sensitivitas V-Q pada bus k. Faktor partisipasi bus menentukan area yang 

terkait dengan masing-masing mode. Jumlah semua bus untuk setiap mode adalah 

sama dengan kesatuan karena vektor eigen kanan dan kiri dinormalisasi. 

Keikutsertaan bus dalam mode tertentu menandakan keefektifan tindakan 

perbaikan yang diterapkan pada bus tersebut dalam menstabilkan mode. 

Umumnya ada dua jenis mode. Tipe pertama hanya memiliki sedikit sekali 

bus dengan partisipasi yang besar dan semua bus yang lain mendekati nol, 

mengindikasikan bahwa mode ini sangat terlokalisir. Tipe kedua memiliki banyak 

bus dengan tingkat partisipasi yang kecil namun serupa, dan jumlah bus yang 

hampir mendekati nol; Ini menunjukkan bahwa mode tidak terlokalisasi. Mode 

lokal yang khas terjadi jika satu bus beban terhubung ke jaringan yang sangat kuat 

melalui saluran transmisi yang panjang. Mode non-lokal yang khas terjadi ketika 
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suatu wilayah dalam sistem besar dimuat dan dukungan reaktif utama untuk 

wilayah ini sampai habis. 

Selanjutnya tidak praktis dan tidak perlu menghitung semua nilai eigen JR 

untuk sistem praktis dengan beberapa ribu bus. Di sisi lain, hanya menghitung nilai 

eigen minimum JR tidak cukup karena biasanya ada lebih dari satu mode lemah 

yang terkait dengan berbagai bagian sistem, dan mode yang terkait dengan nilai 

eigen minimum mungkin bukan mode yang paling merepotkan karena sistem 

ditekankan. Dalam prakteknya, jarang untuk menghitung lebih dari 5 sampai 10 

dari nilai eigen terkecil untuk mengidentifikasi semua mode kritis. 

 

Faktor partisipasi cabang 

Mari kita hitung faktor partisipasi cabang yang terkait dengan mode i dengan 

mengasumsikan bahwa vektor variasi daya reaktif modal q memiliki semua elemen 

sama dengan nol kecuali untuk ith, yang sama dengan 1. maka dari persamaan 

(7.15), vektor variasi daya reaktif bus yang sesuai adalah 

.......................................................................... (7.19) 

di mana ᶓi adalah ith vektor eigen kanan dari JR. Selanjutnya kita asumsikan bahwa 

semua vektor eigen yang tepat dinormalisasi sehingga 

............................................................................................... (7.20) 

Dengan vektor dari variasi daya reaktif bus sama dengan ∆Q(i), vektor dari 

variasi tegangan bus, ∆V(i), adalah 

................................................................................ (7.21) 

dan vektor yang sesuai dari variasi sudut bus adalah 

................................................................................ (7.22) 

Dengan variasi sudut dan tegangan untuk kedua ujung pengirim dan ujung 

penerima diketahui, perubahan linier pada kerugian cabang reaktif dapat dihitung. 

Partisipasi relatif cabang j dalam mode i diberikan oleh faktor partisipasi: 
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................................................ (7.23) 

Faktor partisipasi cabang menunjukkan, untuk setiap mode, cabang mana 

yang paling banyak menggunakan daya reaktif sebagai respon terhadap perubahan 

beban reaktif yang meningkat. Cabang dengan partisipasi tinggi adalah link yang 

lemah atau banyak dimuat. Partisipasi cabang berguna untuk mengidentifikasi 

langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah stabilitas tegangan dan untuk 

pemilihan kontinjensi. 

 

Faktor partisipasi generator 

Seperti dalam kasus partisipasi cabang, untuk variasi daya reaktif tertentu, 

variasi tegangan dan sudut ditentukan pada setiap terminal mesin. Hal ini pada 

gilirannya digunakan untuk menghitung perubahan output daya reaktif untuk setiap 

mesin. 

Partisipasi relatif mesin m dalam mode i diberikan oleh faktor partisipasi 

generator: 

..................................................... (7.24) 

 

Faktor pendukung generator menunjukkan, untuk setiap mode, di mana 

generator memasok daya yang paling reaktif sebagai respon terhadap perubahan 

yang meningkat dalam pemuatan sistem yang reaktif. Partisipasi generator 

memberikan informasi penting mengenai distribusi cadangan reaktif yang tepat di 

antara semua mesin untuk menjaga stabilitas tegangan yang memadai. 

 

Menghitung nilai eigen kecil: 

Beberapa teknik tersedia untuk menghitung subset nilai eigen yang dipilih 

dari matriks nyata. Dalam program EPRI VSTAB, metode iterasi implisit simultan 

miring  terbalik digunakan. Ini adalah kombinasi metode iterasi simultan (LOPSI) 

miring dan metode iterasi terbalik implisit (IMPII). 



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │Stabilitas Tegangan                                                                                          VII- 28 

Algoritma LOPSI 

Metode iterasi silmutan diperlakukan sesuai untuk mendapatkan nilai eigen 

dominan dan vektor eigen yang sesuai dari matriks tak simetris yang sesungguhnya. 

Metode ini melibatkan resolusi yang akurat dari matriks iterasi yang lebih kecil 

pada setiap siklus iterasi, yang dimensinya bergantung pada jumlah vektor yang 

diproses secara bersamaan. Prosedur bi-iterasi digunakan untuk mendapatkan 

vektor eigen kiri dan kanan secara bersamaan. Prosedur iterasi lop-side digunakan 

hanya untuk memperoleh satu set vektor eigen, atau memperoleh vektor eigen 

kanan dan kiri secara berurutan. Di sini, kami secara singkat menjelaskan prosedur 

komputasi untuk menerapkan algoritma LOPSI untuk menghitung sub-set dari nilai 

eigen dominan dan vektor eigen kanan yang sesuai dari matriks nyata A. Nilai eigen 

dominan dan vektor eigen kiri yang sesuai dapat diperoleh dengan menerapkan 

prosedur yang sama pada AT. 

Setiap siklus iterasi dari algoritma LOPSI melibatkan premultiplication dan 

re-orientasi, diikuti oleh normalisasi dan uji konvergensi. Misalkan A adalah 

matriks urutan yang tidak simetris n di mana nilai eigen dominan r dan vektor eigen 

kanan yang tepat diperlukan. Jika R = [R1, R2, ..., Rr] menjadi satu set vektor 

percobaan dinormalisasi sehingga elemen maksimum untuk setiap kolom R adalah 

1. premultiplying R oleh A dan menunjukkan rangkaian vektor yang dihasilkan S 

= [S1, S2, ..., Sr], maka 

................................................................................................. (7.25) 

Misal Λ=[Λa│Λb] =diag [λ1, λ2, …, λr│λr+1… λn] adalah matriks diagonal dari nilai 

eigen A yang diatur dalam urutan menurun dari besaran absolut, dan misalkan Φ = 

[Φa│Φb]= [Φ1, Φ2, …, Φr│Φr+1, … Φn] adalah matriks dari vektor eigen kanan 

yang sesuai dari A sehingga 

 

dan 

........................................................................................... (7.26) 

Vektor percobaan R dapat digambarkan sebagai kombinasi linear dari 

rangkaian vektor eigen lengkap: 
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................................................................................... (7.27) 

di mana Ca dan Cb adalah matriks koefisien dengan ukuran rxr dan (n-r)xr, berikut 

dari persamaan (7.25) sampai (7.27) bahwa 

............................................................................ (7.28) 

Vektor eigen yang lebih rendah berkontribusi relatif kurang terhadap S 

daripada yang mereka lakukan terhadap R. Setelah sejumlah iterasi, karena proses 

pemborosan awal iterasi, koefisien Cb menjadi jauh lebih kecil daripada nilai Ca. 

Proses re-orientasi melibatkan penyelesaian eigen lengkap matriks iterasi B 

rxr yang diperoleh dari solusi 

................................................................................................. (7.29) 
 

di mana G=RTR dan H=RTS 

Dengan mengganti nilai R dan S yang diberikan oleh persamaan (7.27) dan 

(7.28), dan dengan asumsi koefisien Cb dapat diabaikan dengan perbandingan 

dengan koefisien Ca, kita dapat menunjukkan bahwa 

.......................................................................... (7.30) 

Jika RTΦa adalah tidak tunggal, 

.......................................................................................... (7.31) 

yang menunjukkan bahwa matriks vektor eigen kiri B adalah aproksimasi terhadap 

Ca dan bahwa nilai eigen dari B adalah aproksimasi ke Λa. Jika T adalah matriks 

rxr dari vektor eigen kanan dari B, maka 

................................................................................................. (7.32) 

Oleh karena itu, himpunan vektor yang diperoleh dengan perkalian 

............................................................. (7.33) 
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mengingat serangkaian vektor eigen kanan yang lebih baik. 

Vektor kolom dalam matriks W dinormalisasi sehingga elemen maksimum 

untuk setiap vektor adalah 1, dan W dengan vektor kolomnya dinormalisasi 

dilambangkan dengan W*. 

Misalkan ΛR = R1-R1-1, dengan R1 dan R1-1 sama dengan vektor eigen yang 

dipecahkan pada iterasi i dan iterasi i -1. Proses iteratif dilanjutkan sampai elemen 

maksimum ΛR kurang dari toleransi yang ditentukan sebelumnya. 

Singkatnya, prosedur LOPSI untuk menghitung nilai eigen dominan r dan 

vektor eigen kanan yang sesuai adalah 

a. Pilih r vektor percobaan awal R = [R1, R2, ..., Rr] 

b. Premultiply R oleh A, S = AR 

c. Tentukan G = RTR, H = RTS 

d. Selesaikan GB = H untuk B 

e. Melakukan eigensolusi penuh B 

f. Tentukan W = ST, dengan matriks kanan eigenvector B 

g. Atur R = W*, di mana W* adalah W dinormalisasi sedemikian rupa 

sehingga semua vektor memiliki elemen terbesarnya sama dengan 1 

h. Periksa konvergensi, jika konvergen, berhenti. Jika tidak, kembali ke b. 

Di antara semua vektor eigen r yang sesuai dengan nilai eigen dengan besaran 

absolut yang lebih besar akan bertemu terlebih dahulu. Oleh karena itu, jika vektor 

j-1 telah melewati uji konvergensi, mereka terkunci dan iterasi dilakukan hanya 

pada vektor r lainnya. Prosedur penguncian seperti itu menghasilkan penghematan 

dalam waktu komputasi, yang sebagian besar dilakukan pada tahap pre-

multiplikasi. 

Konvergensi algoritma LOPSI bergantung pada [λr / λr+1]. Jika nilai eigen 

dominan m diperlukan, disarankan untuk membuat r lebih besar dari m dengan 

memasukkan beberapa vektor penjaga ekstra. Hal ini tidak hanya membuat tingkat 

konvergensi yang cepat mungkin untuk nilai eigen dan vektor eigen yang 

dipersyaratkan, tetapi juga memastikan bahwa terjadinya nilai eigen konjugat 

kompleks pada posisi λm dan λm + 1 tidak ada kaitannya. 
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Algortima IILSI 

Mari kita kembali ke masalah eigen solution JR. Karena kita tertarik pada nilai 

eigen dengan besaran absolut terkecil, yang sesuai dengan nilai eigen terbesar 𝐉R
−1, 

algoritma LOPSI harus diterapkan pada 𝐉R
−1. Pada setiap iterasi, pre-multiplikasi 

adalah 

.............................................................................................. (7.34) 

dan algoritma LOPSI menjadi algoritma LOPSI inversi.  

Solusi langsung dari persamaan (7.34) melibatkan manipulasi matriks pada 

JR. Ingat bahwa JR = JQV-JQθJ
−1
Pθ

JPV, yang tidak jarang karena pengurangan. Untuk 

sepenuhnya mengeksploitasi sparsitas matriks Jacobian, S pada persamaan (7.34) 

diperoleh dengan menyelesaikan rangkaian persamaan linier berikut ini: 

.............................................................................. (7.35) 

Hal ini dengan mudah dapat ditunjukkan bahwa S yang diperoleh dengan 

memecahkan persamaan (7.35) sama dengan S yang diberikan pada persamaan 

(7.34). Karena persamaan (7.34) dipecahkan secara implisit dengan memecahkan 

persamaan (7.35), algoritma invers LOPSI menjadi algoritma implicit inverse 

lopsided simultaneous iteration (IILSI). 

Algoritma IILSI diterapkan pada JR dan J
T
R
 untuk menghitung nilai eigen 

terkecil dan analisis vektor eigen kanan dan kiri yang sesuai pada tiga operasi yang 

ditunjukkan oleh titik A, B, dan C pada kurva V-P dalam Gambar 7.4. 

Tabel 7.1 memberi lima nilai eigen terkecil JR dari masing-masing dari tiga 

titik operasi. Kita melihat bahwa besarnya nilai eigen menurun saat sistem 

mendekati ketidakstabilan. Pada titik operasi C, nilai eigen terkecil adalah 0,0083, 

menunjukkan bahwa sistem berada di ambang ketidakstabilan. 

Tabel 7.2 memberikan partisipasi bus, cabang, dan generator paling tidak 

stabil (λ = 0,0083) untuk kondisi operasi. Gambar 7.7 mengidentifikasi daerah yang 

rentan terhadap ketidakstabilan tegangan (berdasarkan pada partisipasi bus) dan 

cabang dengan partisipasi yang lebih tinggi dalam mode yang paling tidak stabil. 
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Tabel 7.1 Five smallest eigenvalues 

 

 

Tabel 7.2 

Bus, branch, and generator participation in the least stable mode 

for operating point C 
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Sangat menarik untuk membandingkan hasil ini dengan karakteristik Q-V 

dalam Gambar 7.5(c). Kurva Q-V menunjukkan bahwa bus 530 dan 510 memiliki 

margin nol reaktif. Dari Tabel 7.2, kita melihat bahwa bus ini memiliki partisipasi 

yang tinggi dalam mode yang hampir tidak stabil. Keuntungan analisis modal 

adalah dengan jelas mengidentifikasi kelompok bus yang berpartisipasi dalam 

ketidakstabilan. Analisis Q-V, sebagai pendekatan satu bus, tidak dapat 

memberikan hubungan antara hasil yang diperoleh untuk bus individu.  

Untuk sistem praktis yang besar mungkin diperlukan untuk menghitung 

jumlah kurva Q-V yang sangat besar untuk menemukan area masalah. Karena kurva 

Q-V menekan sistem, mungkin tidak selalu ada kemungkinan untuk menyelesaikan 

kurva, dalam hal ini pencarian bus krisis harus dilanjutkan. Pendekatan analisis 

modal menghilangkan masalah ini dan dengan mudah mengidentifikasi, secara 

keseluruhan sistem, area yang berpotensi menimbulkan masalah. 

 

Perkiraan keadaan transien 

Dalam analisis stabilitas tegangan mengikuti kontingensi, ada beberapa 

kerangka waktu yang berbeda dimana perangkat yang berbeda bertindak untuk 

mempengaruhi kinerja sistem. Hal ini berguna untuk dapat menetapkan kondisi 

sistem selama setiap kerangka waktu, terutama jika steady-state tidak dapat dicapai 

dan untuk menentukan tindakan pengendalian yang menyebabkan ketidakstabilan. 

Ini mengarah pada konsep perkiraan keadaan transien. Persamaan aljabar 

digunakan untuk mewakili kondisi sistem yang merupakan perkiraan ke berbagai 

kerangka waktu sepanjang lintasan transien sistem. Gambaran kondisi sistem ini 

mewakili perkiraan keadaan transien. 

 

Kedekatan dengan ketidakstabilan 

Kedekatan dengan ketidakstabilan tegangan gangguan kecil ditentukan 

dengan meningkatkan pembangkit beban dalam beberapa langkah sampai sistem 

menjadi tidak stabil atau aliran daya gagal untuk berkumpul. Kenaikan beban bisa 

dilakukan oleh daerah, atau bus individu. Peningkatan pembangkit mengikuti 

urutan pemuatan yang merupakan spesifik sistem. Penting untuk menangkap non-

linearitas yang dihadapi saat berpindah dari satu sistem ke sistem lainnya. 



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │Stabilitas Tegangan                                                                                          VII- 35 

Analisis modal yang dilakukan pada titik operasi spesifik memberikan 

informasi mengenai daerah yang rawan terhadap ketidakstabilan, dan faktor 

partisipasi bus dan pembangkit. Pada titik penurunan, vektor eigen kiri 

mengidentifikasi arah yang paling efektif untuk mengarahkan sistem agar 

memaksimalkan stabilitas tegangan. Selain itu, tindakan seperti cadangan reaktif, 

kerugian, dan tegangan bus memberikan informasi berharga mengenai mekanisme 

ketidakstabilan. 

 

 

7.4.4 Penentuan Jarak Terdekat Ketidakstabilan 

Ketidakstabilan jarak terhadap tegangan biasanya ditentukan dengan 

meningkatkan beban sistem dengan cara yang telah ditentukan, mewakili skenario 

penekanan yang paling mungkin berdasarkan data historis dan perkiraan. Namun, 

kami juga tertarik untuk mengetahui pola pemuatan yang menghasilkan margin 

stabilitas terkecil. Berikut ini adalah deskripsi metode penentuan margin stabilitas 

MVA minimum. 

 

Dasar Teori 

Yang ingin kita temukan adalah himpunan beban MW dan penambahan 

MVAr yang jumlah vektornya minimum dan yang bila dipaksakan pada kondisi 

operasi awal, menyebabkan aliran daya Jacobian menjadi tunggal. Hal ini dapat 

dicapai dengan mengatur persamaan aliran daya dalam bentuk 

................................................................... (7.36) 

di mana: 

 

di mana x adalah vektor keadaan sistem, dan ρ adalah vektor parameter yang 

elemennya aktif dan daya beban reaktif, dan daya generator aktif. Keduanya x dan 

ρ adalah vektor N = 2NPQ+NPV, dengan NPQ adalah total bus PQ dan NPV jumlah 

bus PV. Dimensi fungsi vektor non-linier f juga N. 
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Misalkan Jx dan Jρ adalah matriks Jacobian dari fungsi vektor f masing-

masing dengan x dan ρ. Matriks Jx sama dengan matrik Jacobian power-flow pada 

persamaan (7.6). Untuk vektor parameter ρi tertentu, vektor keadaan sistem xi dapat 

diperoleh dengan menyelesaikan persamaan (7.36) dengan menggunakan teknik 

solusi aliran daya. Setiap parameter vektor ρi mewakili kondisi sistem yang spesifik 

dalam hal beban aktif dan reaktif, dan pembangkit aktif. Sistem mencapai titik kritis 

stabilitas tegangan jika vektor parameter ρ* dan vektor keadaan sistem yang sesuai 

x* sehingga aliran daya matrik Jacobian Jx adalah matrik tunggal. Misalkan S 

menunjukkan permukaan hyper di ruang parameter N-dimensi sehingga Jx (x*, ρ*) 

adalah tunggal jika ρ* adalah titik pada S. 

Dengan titik operasi sistem awal (x0, ρ0), kita ingin menemukan vektor 

parameter ρ* pada S sehingga jarak antara ρ0 dan ρ*, k= │ρ* -ρ0│,  adalah minimum 

lokal untuk jarak antara ρ0 dan S. 

Dengan asumsi bahwa S adalah hypersurface yang halus pada ρ*, vektor 

normal pada hypersurface ini pada (x*, ρ*) diberikan oleh 

.............................................................................................. (7.37) 

di mana w* adalah nilai eigen kiri dari Jx(x*, ρ*) berhubungan pada nilai eigen nol. 

Dan η* dinormalisasikan sehingga│η*│=1. 

Mulai dari titik operasi sistem awal (x0, ρ0), sistem ini ditekankan dengan 

secara bertahap meningkatkan ρ sepanjang arah tertentu. Setiap kali ρ meningkat, 

persamaan (7.36) dipecahkan untuk mendapatkan vektor keadaan sistem x. Dan ρ 

terus-menerus meningkat sepanjang arah yang sama sampai pada titik kritis 

tegangan stabil (x*, ρ*), matriks Jacobian power-flow Jx menjadi tunggal; itu adalah, 

............................................................................................ (7.38) 

di mana k adalah jarak antara titik operasi sistem awal (x0, ρ0) dan titik kritis 

stabilitas tegangan (x*, p*) sebagai k =│ρ*-ρ0│. 

Untuk titik operasi sistem awal (x0, ρ0), p dapat ditingkatkan sepanjang arah 

yang berbeda. Jelas, nilai k bergantung pada arah di mana ρ meningkat. Tujuannya 

adalah untuk mengetahui arah parameter vektor ρ sedemikian rupa sehingga k 

adalah minimum lokal. 
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Prosedur berikut menentukan vektor η* di mana jarak antara titik ekuilibrium 

awal (x0, ρ0) dan titik tunggal (x*, ρ*) adalah yang terpendek: 

1. Biarkan η0 menjadi inital menebak arah η*,│η0│=1 

2. Tekankan sistem dengan secara bertahap meningkatkan ρ sepanjang arah 

η sampai Jx menjadi tunggal; Yaitu, tentukan ki, ρi dan xi sehingga 

ρi=ρ0+kiηi berada di permukaan S 

3. Set ηi+1 = wiJρ, dan │ηi+1│=1 

4. Ulangi langkah 1, 2, 3 sampai ηi konvergen ke nilai η*. Maka, ρ* = ρ0 + 

k*η* adalah kondisi ekuilibrium yang sesuai.  

 

Contoh sistem radial sederhana 

Sebagai ilustrasi, mari kita simak sistem radial yang ditunjukkan dalam 

Gambar 7.8. Persamaan yang sesuai (7.36), kita miliki 

............................................................ (7.39) 

 

 

Gambar 7.8 A simple radial system 

 

dengan 

 

Matrik Jacobian adalah 

....................................................................... (7.40) 

dan 
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........................................................................................... (7.41) 

Penentu Jx adalah 

......................................................................... (7.42) 

Pada permukaan tunggal S, det (Jx) = 0, yaitu, 

 

atau 

............................................................................................. (7.43) 

 

Persamaan (7.43) menjelaskan hubungan antara V dan α, ketika Jx adalah 

tunggal. Dari persamaan (7.39) dan (7.43), dapat menjelaskan permukaan tunggal 

S dalam parameter: 

....................................................................................... (7.44) 

Selanjutnya diasumsikan bahwa kondisi operasi sistem inital adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 7.3 menunjukkan proses iteratif untuk menemukan titik ketidakstabilan 

tegangan yang paling dekat dengan kondisi awal operasi. 

 

Tabel 7.3 

Calculation of the shortest distance to voltage instability for the system 
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Gambar 7.9 menunjukkan permukaan tunggal S pada suatu ruang parameter 

dengan komponen muatan aktif dan reaktif sebagai koordinat. Pada gambar 

tersebut, titik (P0, Q0) mewakili kondisi awal operasi. Permukaan S mewakili lokus 

dari semua kombinasi P dan Q yang menghasilkan nilai eigen nol dari Jacobian. 

Semua titik di bawah S mewakili kondisi tegangan stabil, dan semua titik di atas S 

mewakili kondisi yang tidak stabil. 

 

 

Gambar 7.9 

The singular surface S in the P-Q plane, and the convergence  

of the iterative process 

 

Deskripsi umum prosedur 

Untuk sistem apapun, prosedur umum untuk menemukan jarak minimum dari 

tingkat beban awal P0, Q0 sampai S adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan beban dari P0, Q0 ke beberapa arah (pilihan arah awal akan 

dibahas kemudian) sampai nilai eigen dari Jacobian praktis nol. Tingkat beban 

P1, Q1 yang sesuai dengan titik ini adalah batas stabilitas. Titik ini P1, Q1 terletak 

pada, atau sangat dekat, S 
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2. Untuk kondisi di P1, Q1, lakukan analisis modal dan tentukan vektor eigen kiri 

matriks Jacobian penuh. Vektor eigen kiri mengandung elemen yang 

memberikan penambahan beban MW dan MVAr untuk setiap bus. Titik vektor 

eigen dalam arah terpendek ke singularitas, yang oleh karena itu normal pada S 

3. Kembali ke kasus dasar level beban P0, Q0 dan sistem beban lagi, tapi kali ini 

sesuai arah yang diberikan oleh vektor eigen kiri yang ditemukan pada (2). Saat 

tercapai, vektor eigen kiri baru dihitung 

4. Sekali lagi kita kembali ke kasus dasar P0, Q0 dan memuat sistem ke arah vektor 

eigen baru yang diberikan pada (3). Proses ini diulang sampai vektor eigen yang 

dihitung tidak berubah dengan setiap iterasi baru. Prosesnya kemudian akan 

terkonvergensi. 

Bila telah terkonvergensi, solusinya memberikan jarak vektor minimum (P 

dan Q) ke S dari P0, Q0. Proses ini bisa diterapkan pada sistem praktis yang besar; 

namun, S bukan lokus sederhana, melainkan sisi hypersurface di ruang parameter 

berdimensi 2N, di mana N adalah jumlah total bus beban (walaupun kita bebas 

memilih ruang parameter yang kita gunakan). Bentuk hypersurface ini tidak 

diketahui, dan oleh karena itu kita dapat berharap bahwa proses ini hanya akan 

menemukan minimum lokal. Karena non-linearities yang dimasukkan dalam 

pemuatan sistem dari P0, Q0 ke S, minimum lokal yang kita temukan bergantung 

pada arah awal yang kita pilih untuk pemuatan. Kita bisa menggunakan vektor 

eigen kiri yang sesuai dengan nilai eigen minimum dari Jacobian pada P0, Q0 untuk 

arah awal ini, namun mungkin lebih tepat untuk menggunakan pemuatan bentuk ini 

berdasarkan pola beban yang diharapkan. 

 

Contoh sistem yang besar 

Sistem ini memiliki 600 bus. Daya beban total pada kasus dasarnya adalah 

24.594 MW, 14.152 MVAr, tebakan awal untuk mengarahkan penekanan pada 

sistem, yaitu η0 daya beban aktif dan reaktif dalam kasus dasar dinaikkan secara 

seragam, dan kenaikannya pada beban daya aktif dicocokkan oleh skala seragam 

pembangkit aktif dari semua generator. Tabel 7.4 merangkum hasil penelitian. 

Tabel 7.5 menunjukkan pada masing-masing iterasi, elemen vektor ηi berhubungan 

dengan 20 bus teratas dengan kenaikan daya aktif terbesar. 
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Tabel 7.4 

Summary of iterations to find the shortest distance to voltage instability 

of a 600-bus test system 

 

 

Dari tabel 7.4 kita melihat bahwa, dengan penambahan seragam beban awal, 

batas stabilitas sekitar 25.729 MW, meningkat sekitar 1.135 MW. Jumlah vektor 

yang sesuai dari semua kenaikan beban daya aktif dan reaktif adalah 116. Nilai 

eigen terkecil dari Jx adalah 0,034, yang menunjukkan bahwa sistem berada di 

ambang ketidakstabilan. Vektor eigen kiri yang terkait dengan nilai eigen minimum 

memberi arah pemuatan untuk iterasi selanjutnya. Tabel 7.5 berisi daftar 20 

pembawa utama vektor eigen kiri; beban di setiap bus meningkat sebanding dengan 

vektor eigen yang bersangkutan. 

Kita melihat bahwa proses konvergen berlangsung cepat. Pada konvergensi, 

kenaikan beban panjang vektor ki hanya 30, secara signifikan lebih kecil dari arah 

awal kenaikan beban seragam. Kenaikan beban megawatt total untuk arah 

pemuatan minimum hanya 193 MW di atas kasus dasar; Ini adalah 942 MW kurang 

dari margin yang ditemukan dengan pemuatan seragam. 

 

 

7.4.5 Analisis Aliran Daya Continuation 

Matriks Jacobian dari persamaan (7.6) menjadi tunggal pada batas stabilitas 

tegangan. Oleh karena itu, algoritma aliran daya konvensional rentan terhadap 

masalah konvergensi pada kondisi operasi di dekat batas stabilitas.  

Analisis aliran daya mengatasi masalah ini dengan merumuskan kembali 

persamaan aliran daya sehingga tetap terkondisi dengan baik pada kondisi 

pembebanan yang mungkin terjadi. Hal ini memungkinkan solusi dari masalah 

aliran daya untuk titik keseimbangan stabil dan tidak stabil (yaitu, untuk bagian atas 

dan bawah kurva V-P). 
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Tabel 7.5 Top 20 elements of the vector ni at each iteration 

 
Catatan: EP dan EQ adalah istilah P dan Q dari vektor eigen kiri ηi. 

 

 

Prinsip dasar  

Analisis aliran daya yang continuation menggunakan proses iterasi yang 

melibatkan langkah-langkah prediktor dan korektor seperti yang digambarkan 

dalam Gambar 7.10. Dari solusi awal yang diketahui (A), prediksi singgung 

(tangent) digunakan untuk memperkirakan solusi (B) untuk pola kenaikan beban 

tertentu. Langkah korektor kemudian menentukan solusi yang tepat (C) dengan 

menggunakan analisis aliran daya konvensional dengan perkiraan beban sistem. 

Tegangan untuk kenaikan beban lebih lanjut kemudian diprediksi 

berdasarkan prediktor singgung baru. Jika perkiraan beban baru (D) sekarang 

berada di luar beban maksimum pada solusi yang tepat, langkah korektor dengan 

beban tetap tidak akan terpenuhi; Oleh karena itu, sebuah langkah korektor dengan 

tegangan tetap pada bus yang dipantau diterapkan untuk menemukan solusi yang 
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tepat (E). Karena batas stabilitas tegangan tercapai, untuk menentukan beban 

maksimum yang tepat, ukuran kenaikan beban harus dikurangi secara bertahap 

selama tahap prediksi berturut-turut. 

 

 

Gambar 7.10 

A typical sequence of calculations in a continuation power-flow analysis 

 

 

Formulasi matematis 

Persamaan dasar serupa dengan analisis aliran daya standar kecuali bahwa 

kenaikan beban ditambahkan sebagai parameter. Persamaan aliran kekuatan yang 

diformulasikan ulang, dengan ketentuan untuk meningkatkan pembangkit karena 

beban meningkat. Dapat dinyatakan sebagai 

......................................................................................... (7.45) 

di mana: 

 

 

Selanjutnya persamaan non-linier di atas dipecahkan dengan menentukan 

nilai untuk λ 0 ≤ λ ≤ λcritical ; 

di mana λ=0 mewakili kondisi dasar beban, dan λ=λkritis mewakili beban kritis 

sehingga persamaan (7.45) menjadi 

 

........................................................................................ (7.46) 
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Langkah prediktor: 

Pada tahap prediktor, pendekatan linier digunakan untuk memperkirakan 

solusi berikutnya untuk perubahan pada salah satu variabel keadaan (yaitu, θ, V 

atau λ). Mengambil turunan dari kedua sisi persamaan (7.46), dengan variabel 

keadaan yang sesuai dengan solusi awal, akan menghasilkan persamaan linear 

berikut ini: 

 

atau 

........................................................................... (7.47) 

 

Karena penyisipan λ pada persamaan aliran daya menambahkan variabel 

yang tidak diketahui, satu persamaan lagi diperlukan untuk menyelesaikan 

persamaan di atas. Ini dipenuhi dengan menetapkan salah satu komponen vektor 

singgung menjadi +1 atau -1. Komponen ini disebut sebagai parameter kelanjutan. 

Persamaan (7.47) sekarang menjadi 

.................................................................. (7.48) 

 

di mana ek adalah vektor baris dengan semua elemen sama dengan nol kecuali 

elemen kth (sesuai dengan parameter kelanjutan) sama 1. 

Awalnya, parameter beban λ dipilih sebagai parameter kelanjutan dan 

komponen yang sesuai dari vektor tangen diatur ke +1. Selama tahap prediksi 

berikutnya, untuk alasan yang diberikan kemudian, parameter kelanjutan dipilih 

sebagai variabel keadaan yang memiliki tingkat perubahan terbesar mendekati 

solusi yang diberikan, dan tanda kemiringannya menentukan tanda komponen yang 

sesuai dari vektor singgung. Sebagai beban maksimum, tegangan biasanya akan 

menjadi parameter dengan perubahan terbesar. 
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Begitu vektor singgung ditemukan, prediksi untuk solusi berikutnya 

diberikan oleh 

 

 

 

......................................................................... (7.49) 

 

di mana subscript "0" mengidentifikasi nilai variabel keadaan pada awal langkah 

prediktor. Ukuran langkah σ dipilih sehingga ada solusi aliran daya dengan 

parameter kelanjutan yang ditentukan. Jika untuk ukuran langkah tertentu, solusi 

tidak dapat ditemukan pada langkah korektor, ukuran langkah berkurang dan 

langkah korektor diulangi sampai solusi berhasil diperoleh. 

 

Tahap korektor: 

Pada tahap korektor, himpunan awal persamaan F(θ, V, λ) =0 diperbesar oleh 

satu persamaan yang menentukan variabel keadaan yang dipilih sebagai parameter 

kelanjutan. Dengan demikian, persamaan baru adalah 

............................................................................... (7.50) 

 

Di atas, xk adalah variabel keadaan yang dipilih sebagai parameter kelanjutan 

dan η sama dengan nilai prediksi xk. Himpunan persamaan ini dapat dipecahkan 

dengan menggunakan metode aliran daya Newton-Raphson yang sedikit 

dimodifikasi. Pengenalan persamaan tambahan yang menentukan xk, membuat 

Jacobian non-singular pada titik operasi kritis. Analisis aliran daya kelanjutan dapat 

dilanjutkan melampaui titik kritis dan dengan demikian mendapatkan solusi yang 

sesuai dengan bagian bawah kurva V-P. 

Komponen singgung dari λ (yaitu, dλ) positif untuk bagian atas kurva V-P, 

bernilai nol pada titik kritis, dan negatif berada di luar titik kritis. Dengan demikian 

tanda dλ akan menunjukkan apakah titik kritis telah tercapai atau tidak. 

Jika paramater kelanjutan adalah kenaikan beban, korektor akan menjadi 

garis vertikal (misalnya segmen BC dalam Gambar 7.10) pada bidang V-P. Jika, di 
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sisi lain, besaran tegangan adalah parameter kelanjutan, korektor akan menjadi 

garis horizontal (misalnya segmen DE). 

 

Pemilihan parameter continuation: 

Pemilihan parameter continuation yang tepat sangat penting untuk langkah 

koreksi. Pilihan parameter yang buruk dapat menyebabkan solusi menyimpang. 

Misalnya, penggunaan parameter beban λ sebagai parameter continuation di 

wilayah titik kritis dapat menyebabkan solusi menyimpang jika estimasi melebihi 

beban maksimum.  

Di sisi lain, bila besaran tegangan digunakan sebagai parameter continuation, 

solusinya mungkin berbeda bila langkah besar dalam perubahan tegangan 

digunakan. Praktik yang baik adalah memilih parameter continuation sebagai 

variabel keadaan yang memiliki tingkat perubahan paling tinggi di dekat solusi 

yang diberikan. 

 

Informasi yang sensitif 

Dalam analisis aliran daya continuation, elemen vektor singgung mewakili 

perubahan diferensial pada variabel keadaan sebagai respon terhadap perubahan 

diferensial pada beban sistem. Oleh karena itu, elemen dV adalah vektor singgung 

yang diberikan berguna untuk mengidentifikasi "weak buses", yaitu bus yang 

mengalami variasi tegangan besar sebagai respon terhadap perubahan beban. 

 

Penggunaan metode konvensional dan continuation secara komplementer 

Metode continuation pada analisis aliran daya adalah daya yang kuat dan 

fleksibel. Idealnya cocok untuk memecahkan masalah aliran daya dengan kesulitan 

konvergensi. Namun, metode ini sangat lambat dan memakan waktu. 

Pendekatan keseluruhan terbaik untuk menghitung solusi aliran daya sampai 

dan di luar titik kritis adalah dengan menggunakan metode analisis aliran arus 

konvensional dan continuation secara komplementer.  

Mulai dari kasus dasar, persamaan (7.45) dipecahkan dengan menggunakan 

metode konvensional (Newton-Raphson atau Fast Decouple) untuk menghitung 

solusi aliran daya dalam meningkatkan tingkat beban secara berturut-turut sampai 
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solusi tidak dapat diperoleh. Pendekatan keseluruhan terbaik untuk menghitung 

solusi aliran daya sampai dan di luar titik kritis adalah dengan menggunakan metode 

analisis aliran arus konvensional dan kelanjutan secara komplementer.  

Sejak saat itu, metode continuation digunakan untuk mendapatkan solusi 

aliran daya. Biasanya, metode konvensional bisa memberikan solusi sampai titik 

kritis; metode kelanjutan menjadi perlu hanya jika solusi tepat dan melewati titik 

kritis diperlukan. 

 

Ilustrasi aplikasi continuation aliran daya 

Untuk menggambarkan penerapan analisis continuation aliran daya, mari kita 

sekali lagi mempertimbangkan sistem dari Gambar 7.3. Sifat stabilitas tegangan 

dari sistem ini dianalisis (pada bagian 7.2.1) dengan menghitung karakteristik V-P 

dan Q-V, dan (pada bagian 7.3.3) dengan menerapkan analisis modal. Karena solusi 

aliran daya diperoleh dengan menggunakan metode konvensional, analisis stabilitas 

tegangan harus dibatasi hanya pada titik-titik ekuilibrium yang stabil, yaitu pada 

bagian atas kurva V-P. Pada kondisi operasi pembatas yang dipertimbangkan (titik 

C pada kurva V-P dalam Gambar 7.4), seperti yang ditunjukkan oleh nilai eigen 

dalam Tabel 7.1, sistem berada di ambang ketidakstabilan namun sebenarnya tidak 

stabil. 

Sekarang kita memperluas analisis ke kondisi operasi melewati titik kritis 

dengan menggunakan analisis continuation aliran daya. Beban di area 1 dari 

Gambar 7.3 (berbayang) meningkat dengan cara yang sama (seperti yang dijelaskan 

pada bagian 7.2.1) dengan beban yang diasumsikan memiliki karakteristik MVA 

konstan. Gambar 7.11 menunjukkan kurva V-P lengkap untuk sistem. Bagian atas 

kurva (A sampai C) dihitung dengan menggunakan analisis aliran daya 

konvensional (Fast Decouple) dan identik dengan karakteristik yang ditunjukkan 

dalam Gambar 7.4. Bagian bawah kurva (C ke B) dihitung dengan menggunakan 

analisis continuation aliran daya. 
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Gambar 7.11 V-P curve at bus 530 of system 

 

 

Tabel 7.6 

Voltage sensitivity and participation factors for critical operating point 

 

Titik C mewakili titik operasi kritis, dan area 1 yang sesuai  bebannya adalah 

186,98 MW. Untuk kondisi operasi ini, 10 entri teratas untuk faktor sensitivitas 

tegangan (elemen dV dari vektor singgung) tercantum dalam Tabel 7.6. Sebagai 
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perbandingan, 10 entry teratas untuk faktor partisipasi bus yang sesuai dengan 

mode paling stabil juga ditunjukkan dalam tabel. Daerah yang rentan terhadap 

ketidakstabilan tegangan yang diidentifikasi oleh kedua pendekatan ini hampir 

identik untuk sistem ini. Hal ini diharapkan karena, untuk pola pemuatan yang 

dipertimbangkan, hanya ada satu area tegangan yang lemah. 

 

 

7.5 Pencegahan Jatuh Tegangan  

Identifikasi perancangan sistem dan ukuran operasi dapat dilakukan untuk 

mencegah jatuh tegangan, yaitu antara lain melalui rancangan sistem pengukuran, 

dan operasi sistem pengukuran. 

 

 7.5.1 Rancangan Sistem Pengukuran  

(a) Aplikasi perangkat kompensasi daya reaktif 

Margin stabilitas yang memadai harus dipastikan dengan pilihan skema 

kompensasi yang tepat. Pemilihan ukuran, peringkat, dan lokasi kompensasi 

perangkat harus didasarkan pada studi terperinci yang mencakup kondisi sistem 

yang paling berat dimana sistem harus beroperasi dengan baik. 

Kriteria desain berdasarkan penurunan tegangan maksimum yang diijinkan 

mengikuti kontingensi seringkali tidak baik dari sudut pandang stabilitas tegangan. 

Margin stabilitas harus didasarkan pada jarak MW dan MVAr terhadap 

ketidakstabilan. Penting untuk mengenali area kontrol tegangan dan batas transmisi 

lemah dalam hal ini. 

 

(b) Kontrol jaringan dan output generator reaktif 

Beban (atau penurunan saluran) kompensasi generator AVR mengatur 

tegangan pada sisi tegangan tinggi, atau sebagian, melalui transformator step-up. 

Dalam banyak situasi, ini memiliki efek menguntungkan pada stabilitas tegangan 

dengan menggerakkan titik tegangan konstan yang secara elektrik mendekati 

beban. 

Sebagai alternatif, kontrol loop luar sekunder dari eksitasi generator dapat 

digunakan untuk mengatur tegangan sisi jaringan. Ini harus jauh lebih lambat dari 

regulasi normal tegangan terminal generator untuk meminimalkan interaksi buruk 
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dari kedua kontrol. Waktu respon sekitar 10 detik biasanya cukup untuk kontrol 

loop luar. 

 

(c) Koordinasi proteksi / kontrol 

Salah satu penyebab penurunan tegangan adalah kurangnya koordinasi antara 

peralatan proteksi / kontrol dan persyaratan sistem tenaga. Koordinator yang 

memadai harus dipastikan berdasarkan studi simulasi dinamik. 

Terkait peralatan untuk mencegah kondisi kelebihan beban harus menjadi 

pilihan terakhir. Jika memungkinkan, tindakan pengendalian yang memadai 

(otomatis atau manual) harus disediakan untuk mengurangi kondisi kelebihan 

beban sebelum mengisolasi peralatan dari sistem. 

 

(d) Kontrol trafo tap changer 

Tap changer bisa dikontrol, baik lokal maupun terpusat, sehingga bisa 

mengurangi resiko penurunan tegangan. Di mana tap changing sangat merugikan, 

metode sederhana adalah dengan memblokir perubahan tap saat sumber 

mengambang, dan unblock saat tegangan pulih. 

Ada potensi penerapan strategi pengendalian ULTC yang lebih baik. Strategi 

semacam itu harus dikembangkan berdasarkan pengetahuan tentang karakteristik 

sistem beban dan distribusi. Sebagai contoh, menekan tegangan distribusi di gardu 

induk yang memasok beban hunian utama memberikan bantuan beban setidaknya 

untuk sementara waktu. Ini akan secara terbalik diimbangi pada akhirnya saat beban 

meningkat oleh tindakan perangkat otomatis atau yang dikendalikan secara manual. 

Tegangan yang meningkat pada beban industri tidak mempengaruhi beban yang 

diberikan, namun meningkatkan daya reaktif yang diberikan oleh kapasitor yang 

terkait dengan muatan semacam itu. 

Kontrol ULTC berbasis mikroprosesor menawarkan fleksibilitas yang hampir 

tak terbatas untuk menerapkan strategi pengendalian ULTC sehingga dapat 

memanfaatkan karakteristik beban. Di mana menjatuhkan tegangan hilir 

memberikan kelonggaran, tegangan dapat dikurangi ke tingkat tertentu saat 

tegangan utama turun di bawah ambang batas. Di sisi lain, di mana 

mempertahankan tegangan sekunder akan bermanfaat, kontrol ULTC normal harus 
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diterapkan. Bahkan ada kemungkinan menaikkan tegangan sedikit di atas normal. 

Strategi terbaik bergantung pada karakteristik sistem yang spesifik. 

 

(e) Undervoltage load shedding 

Untuk memenuhi situasi yang tidak terencana atau ekstrim, mungkin perlu 

menggunakan skema undervoltage load-shedding. Hal ini serupa dengan 

penumpukan laod shedding, yang telah menjadi hal umum untuk memenuhi situasi 

ekstrim yang mengakibatkan defisiensi dan kekurangan pembangkit.  

Penumpahan beban menyediakan sarana murah untuk mencegah penurunan 

sistem yang meluas. Hal ini terutama terjadi jika kondisi sistem dan kontinjensi 

yang menyebabkan ketidakstabilan tegangan memiliki probabilitas rendah, namun 

akan menimbulkan konsekuensi serius. Karakteristik dan lokasi muatan yang akan 

ditumpahkan lebih penting untuk masalah tegangan daripada masalah frekuensi. 

Skema load-shedding harus dirancang sedemikian rupa sehingga bisa 

membedakan antara kesalahan, penurunan tegangan transien, dan kondisi tegangan 

rendah yang menyebabkan penurunan tegangan. 

 

7.5.2 Operasi Sistem Pengukuran  

(a) Stability margin 

Sistem harus dioperasikan dengan margin stabilitas tegangan yang memadai 

dengan penjadwalan sumber daya reaktif dan profil tegangan yang sesuai. Saat ini 

tidak ada pedoman yang berlaku luas untuk pemilihan tingkat margin dan parameter 

sistem yang akan digunakan sebagai indeks. Ini mungkin bergantung pada sistem 

dan mungkin harus ditetapkan berdasarkan karakteristik sistem individual. 

Jika margin yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi dengan menggunakan 

sumber daya reaktif dan fasilitas kontrol tegangan yang tersedia, mungkin perlu 

membatasi transfer daya dan untuk memulai unit pembangkit tambahan untuk 

memberikan dukungan tegangan pada area kritis. 

 

(b) spinning reserve 

Cadangan daya reaktif reaktif yang memadai harus dipastikan oleh generator 

operasi. Jika perlu, pada eksitasi sedang dan rendah dan beralih ke kapasitor shunt 
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untuk mempertahankan profil tegangan yang diinginkan. Cadangan wajib harus 

diidentifikasi dan dipelihara di dalam setiap area kontrol tegangan. 

 

(c) Operator’s action 

Operator harus dapat mengenali gejala terkait stabilitas tegangan dan 

melakukan tindakan perbaikan yang sesuai seperti kontrol tegangan dan kontrol 

daya dan, mungkin sebagai pilihan terakhir, pengurangan beban. Strategi operasi 

yang mencegah penurunan tegangan perlu ditetapkan. Pemantauan dan analisis 

online untuk mengidentifikasi masalah stabilitas tegangan potensial dan 

kemungkinan tindakan perbaikan akan sangat berharga dalam hal ini. 
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Contoh Soal dan Jawab : 

Contoh 7.1: 

Dalam Gambar 7.C1 berikut menunjukkan representasi sistem yang diaplikasikan 

pada saluran transmisi 322 km (200 mil) dan tegangan 500 kV, mensuplai suatu 

beban sistem radial yang kuat. Paramater saluran dinyatakan dalam satuan per unit 

pada basis 100 MVA dan 500 kV. 

 

(a) Dengan tegangan akhir pengirim (V1) dipertahankan pada 1.0 pu, menghasilkan 

kurva Q-V pada ujung penerima untuk empat nilai berbeda dari daya beban 

akhir penerima: 1.300, 1.500, 1.700, dan 1.900 MW diasumsikan pada faktor 

daya tunggal. Bersama dengan kurva Q-V dari sistem transmisi, plot 

karakteristik kapasitor shunt Q-V dengan injeksi daya reaktif pada tegangan 1,0 

pu masing-masing 300, 450, 675, dan 950 MVAr.  
 

 

 

Gambar 7.C1 A 322 km, 500 kV line supplying a radial load 

 

Memeriksa efektivitas kompensasi kapasitor shunt sebagai alat untuk 

memberikan kompensasi daya reaktif. Asumsikan bahwa beban pada ujung 

penerima menunjukkan karakteristik steady-state MVA konstan terhadap 

tindakan pengisi daya transformator. 

(b) Jika kompensasi reaktif pada ujung penerima adalah dalam bentuk SVC dengan 

batas kapasitif 950 MVAr, periksalah stabilitas tegangan sistem karena P2 

secara bertahap meningkat dari 1.300 MW menjadi 1.900 MW. 

 

Penyelesaian: 
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(a) Gambar 7.C2 menunjukkan karakteristik steady-state Qi-V2 dari saluran 

transmisi dan kapasitor shunt. 

Karakteristik saluran transmisi ditunjukkan dalam kurva padat. Kurva ini 

mewakili hubungan antara tegangan pada bus penerima dan suntikan daya 

reaktif pada bus itu, masing-masing sesuai dengan tingkat daya penerima yang 

diberikan, yang diasumsikan pada faktor daya tunggal. 

Hubungan antara tegangan dan daya reaktif yang dihasilkan oleh kapasitor 

shunt ditunjukkan pada garis putus-putus. Interaksi antara kurva padat dan 

garis putus-putus membentuk titik operasi steady state yang sesuai dengan 

daya penerima dan kapasitor shunt masing-masing. 

 

 

Gambar 7.C2 

System and shunt capacitor steady-state Q-V characteristics; capacitor MVAr  

shown at rated voltage 

 

Mari kita periksa kinerja sistem steady-state dengan tingkat beban 1.300 MW 

dan sebuah bank kapasitor sebesar 300 MVAr, yang ditunjukkan oleh titik 

operasi A. Pada titik ini kemiringan ∆Q / ∆V dari sistem lebih besar daripada 

kapasitor shunt,  ini merupakan operasi yang stabil. Bila terganggu oleh 

gangguan transien kecil, sistem kembali ke titik operasi A. Penambahan 

sejumlah kecil kapasitansi seperti yang ditunjukkan oleh titik operasi A' 

menghasilkan peningkatan tegangan, karakteristik yang biasanya diharapkan. 

Situasinya sangat berbeda pada titik operasi B, dengan daya penerimaan 1.900 

MW dan sebuah bank kapasitor 950 MVAr. Sekarang, kemiringan ∆Q / ∆V 

dari sistem kurang dari pada kapasitor. Perturbasi kecil menyebabkan 

penyimpangan progresif dalam V2. Peningkatan kapasitor shunt dengan jumlah 
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kecil, seperti yang ditunjukkan oleh titik B', menghasilkan penurunan tegangan 

bus. 

Dengan demikian kita melihat bahwa pada tingkat kompensasi shunt yang 

sangat tinggi, operasi yang stabil tidak mungkin dilakukan. Tingkat daya beban 

yang membatasi adalah sekitar 1.700 MW yang membutuhkan kapasitor shunt 

dari 675 MVAr. Pada tingkat ini, kemiringan ∆Q/∆V dari sistem hampir sama 

dengan kapasitor shunt. 

Dalam analisis di atas, kita hanya mempertimbangkan kinerja steady-state 

dengan beban pada ujung penerima mempertahankan MVA konstan karena 

aksi ULTC transformator. 

Respon transien bergantung pada karakteristik beban yang melekat. Misalnya, 

dengan karakteristik beban arus konstan, mengganti beban tambahan saat titik 

operasi B menyebabkan reduksi sementara V2 dan P2. Sistem ini stabil dalam 

jangka pendek. Namun, aksi ULTC transformator, karena mencoba menaikkan 

tegangan sekunder, menyebabkan peningkatan arus primer (jalur). Hal ini 

menyebabkan penurunan V2 dan P2. Tegangan V2 menurun dengan setiap 

gerakan tekan sampai tap changer mencapai batasnya. Sistem mengendap pada 

nilai rendah dari V2 dan P2. 

(b) Gambar 7.C3 menunjukkan karakteristik steady-state Qi-V2 dengan 

kompensator var statis (static var compensator/SVC). SVC mempertahankan 

tegangan konstan V2 sampai batas maksimum keluaran kapasitifnya sebesar 

950 MVAr tercapai. Akibatnya, untuk nilai P2 kurang dari 1.900 MW, SVC 

mempertahankan V2 pada 1.0 pu. Ketika P2 mencapai 1.900 MW, SVC 

mencapai batas kapasitif dan karakteristiknya adalah kapasitor sederhana. Hal 

ini menyebabkan ketidakstabilan tegangan. 

 

Gambar 7.C3 

System and SVC Q-V characteristics; SVC capacitive limit 950 MVAr 



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │Stabilitas Tegangan                                                                                          VII- 56 

Contoh 7.2: 

Dalam contoh ini akan dianalisis stabilitas tegangan besar-gangguan pada sistem 

yang ditunjukkan pada gambar 7.C4, dengan menggunakan simulasi time-domain. 

Sistem pengujian ini dapat juga digunakan untuk kebutuhan analisis berbagai aspek 

stabilitas tegangan. 

Sebagai tambahan untuk menggambarkan pendekatan time-domain terhadap 

analisis dinamis stabilitas tegangan. Contoh ini menunjukkan efek dari generator 

over excitation limiter (OXL), transformer tap changer, dan karakteristik beban 

pada stabilitas tegangan. 

 

Gambar 7.C4 Test system 
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OXL tersebut hanya berisi untuk generator 3. Adapun diagram blok OXL seperti 

diperlihatkan dalam Gambar 7.5, sedangkan karakteristik funsionalnya seperti 

ditunjukkan dalam Gambar 7.6. 

Selanjutnya akan dipertimbangkan sistem beban tiga level: 

 Load level 1: 6.655 MW, 1,986 MVAr 

 Load level 1: 6.755 MW, 2,016 MVAr 

 Load level 1: 6.805 MW, 2,031 MVAr 

 

 

 

Gambar 7.C5 Block diagram of OXL 
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Gambar 7.C6 OXL characteristic 

 

Gangguan yang dipertimbangkan adalah hilangnya salah satu jalur antara bus 6 dan 

7 (tanpa kesalahan). Menyelidiki stabilitas tegangan sistem dengan representasi 

beban berikut pada bus 8 dan 11: 

(a) Beban pada bus 11 dimodelkan sebagai impedansi konstan 50% dan arus 

konstan 50% untuk komponen aktif dan reaktif; Aksi transformator ULTC (T6) 

yang memasok beban ini dimodelkan secara rinci. Beban pada bus 8 

dimodelkan sebagai MVA konstan untuk komponen aktif dan reaktif. T4 

transformator yang memasok muatan ini diasumsikan memiliki tap yang tetap. 

(b) Komponen daya aktif dari beban pada bus 8 diwakili sebagai motor induksi 

ekivalen dengan paramater berikut: 

 

Semua komponen lainnya dimodelkan seperti pada (a). 

(c) Beban pada bus 11 diwakili seperti pada (a), dengan aksi ULTC transformator 

T6. Beban pada bus 8 direpresentasikan sebagai MVA konstan untuk 

komponen reaktif dan beban termostatik untuk komponen aktif dengan 

parameter berikut: 

 

 

Penyelesaian: 

(a) Gambar 7.C7(a), (b), dan (c) menunjukkan respon waktu tegangan pada bus 

11, 10, dan 7, setelah kehilangan salah satu jalur antara bus 6 dan 7, untuk 

masing-masing tiga tingkat beban. Plot arus generator G3 yang sesuai, 

keluaran daya reaktif, dan tegangan terminal seperti yang ditunjukkan dalam 

Gambar 7.C8(a), (b), dan (c). 
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Gambar 7.C7 Voltages at buses 11, 10, and 7 
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Gambar 7.C8 Responses of generator G3 variables 

 

Efek dari hilangnya jalur adalah menyebabkan tegangan sistem turun pada awalnya. 

Untuk tingkat beban 1, aksi ULTC transformator T6 mengembalikan tegangan bus 

11 mendekati nilai rujukannya dalam waktu sekitar 40 detik. Arus medan G3 tetap 

berada di bawah batas kontinu dan tegangan terminal dipertahankan pada nilai awal 

oleh AVR. Tegangan bus 10 dan 7 mendekati nilai di bawah nilai predisturbance. 

Sehingga tegangan sistem dalam keadaan stabil. 
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Dengan tingkat beban 2, tegangan bus 11 dipulihkan menjadi hampir nilai 

rujukannya dalam waktu sekitar 40 detik seperti pada kasus tingkat beban 1. 

Namun, daya reaktif pada generator sekarang lebih tinggi dan arus medan generator 

G3 melebihi batasnya limiter over excitation G3 mulai merombak arus medan turun 

sekitar 180 detik. Hal ini pada gilirannya memicu rangkaian peristiwa berikut: 

• Tegangan terminal G3, yang tidak lagi dikendalikan oleh AVR, menurun 

• Tegangan pada bus 11, 10 dan 7 menurun 

• ULTC pada transformator T6 beroperasi untuk mengembalikan tegangan dan 

beban pada bus 11 

• Permintaan akan daya reaktif pada generator meningkat. OXL pada G3 terus 

menahan arus medan pada batasnya dan tegangan terminal G3 terus turun 

• Tegangan pada tingkat transmisi (bus 7) turun dan ini menyebabkan 

pengurangan lebih lanjut dari tegangan bus 10 dan bus 11 

• ULTC pada T6 beroperasi lagi, mengulangi rangkaian kejadian di atas. 

Efek bersih dari setiap pergerakan tap transformator T6 adalah untuk mengurangi 

tegangan bus 11 daripada menaikkannya. Tegangan pada bus 11 turun secara 

progresif sampai ULTC mencapai batas atas sekitar 260 detik. Tegangan stabil pada 

titik ini. Tegangan pada bus 11 mengendap pada 0,865 pu. 

Dengan tingkat beban 3, permintaan daya reaktif lebih tinggi. Akibatnya, arus 

medan G3 mencapai batasnya sekitar 50 detik. Dengan kehilangan kontrol tegangan  

oleh G3 tegangan pada tingkat transmisi dan pada bus 11 menurun dengan setiap 

gerakan tap ULTC. Tegangan stabil saat ULTC mencapai batasnya sekitar 110 

detik. Tegangan bus 11 mengendap hampir 0.84 pu. 

(b) Kasus ini berbeda dari di atas bahwa komponen daya aktif dari beban pada bus 

8 diwakili sebagai motor induksi. Hanya tingkat beban 2 yang 

dipertimbangkan. Gambar 7.C9(a), (b), dan (c) menunjukkan plot kecepatan, 

daya reaktif dan daya aktif motor induksi. Gerai motor sekitar 65 detik. Hal ini 

menyebabkan turunnya daya aktif yang diserap motor. Namun, daya reaktif 

yang ditarik oleh motor meningkat dengan cepat. Hal ini menyebabkan 

penurunan tegangan seperti yang digambarkan dalam Gambar 7.C10 dan 

7.C11. Sebagai perbandingan, respon tegangan dengan beban MVA konstan 

pada bus 8, seperti yang dihitung pada (a), juga ditunjukkan dalam Gambar 

7.C11 

(c) Kasus ini mempertimbangkan beban termostatik (TC) pada bus 8, dengan 

beban sistem pada tingkat 3. Gambar 7.C12(a), (b) dan (c) menunjukkan plot 

tegangan pada bus 8, konduktansi dari beban TC dan daya aktif digambarkan 

oleh beban. Gambar 7.C13 menunjukkan plot tegangan yang sesuai pada bus 

11 (kurva 1). Sebagai perbandingan, respon tegangan bus 11 dengan beban 

tahanan konstan pada bus 8 juga ditunjukkan dalam Gambar 7.C13 (kurva 2). 
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Gambar 7.C9 Induction motor response, with load level 2 
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Gambar 7.C10  

Voltege magnitude at bus 7 and bus 8 with induction motor load at bus 8;  

system at load level 2 

 

 

 

 

Gambar 7.C11  

Response of voltage magnitude at bus 11 with (a) constant MVA load and (b) 

induction motor load at bus 8; system load at level 2 
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Gambar 7.C12 Response at thermostatically controlled load at bus 8 
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Gambar 7.C13  

Response of voltage magnitude at bus 11 with TC load and constant resistance  

load at bus 8 
 

 

Setelah kehilangan jalur antara bus 6 dan 7, tegangan bus 11 menurun. ULTC 

transformator T6 mengembalikan nilai tegangan bus 11 pada sekitar 40 detik. Jika 

beban pada bus 8 adalah beban tahanan konstan, tegangan akan stabil seperti yang 

diperlihatkan pada kurva 2 dari Gambar 7.C13. Dengan beban termostatik, 

tegangan bus 11 menurun dan ULTC beroperasi lagi sekitar 90 detik. Tindakan 

beban TC menyebabkan tegangan turun kembali. Interaksi antara ULTC dan beban 

TC berlanjut hingga sekitar 170 detik, saat ULTC mencapai batas atasnya. 

Konduktansi beban TC dan daya terus meningkat hingga daya mencapai tingkat 

pada level 3.345 MW. Tegangan pada bus 8 dan 11 stabil pada sekitar 0,85 pu dan 

0,845 pu. 

 

 

Contoh 7.3: 

Untuk sistem saluran 322 km, 500 kV yang dipertimbangkan pada contoh 7.1, di 

mana persamaan aliran daya dari ujung pengirim ke ujung penerima dinyatakan 

dalam bentuk berikut: 

P = f(θ, V) 

Q= g(θ, V) 

Temukan ungkapan untuk JPθ, JPV, JQθ, dan JQV yang didefinisikan oleh persamaan 

aliran beban linier: 
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(a) Ketika P2 = 1500 MW, hitunglah nilai eigen dari matriks Jacobian Q-V yang 

diturunkan dan sensitivitas V-Q dengan injeksi daya reaktif berikut yang 

berbeda untuk masing-masing dua tegangan yang sesuai pada kurva Q-V: 

(i) Qi= 500 MVAr 

(ii) Qi=400 MVAr  

(iii) Nilai Qi mendekati bagian bawah kurva Q-V 

Anggap bahwa, untuk tujuan analisis, sumber daya beban dan reaktif memiliki 

karakteristik P, Q yang konstan. 

(b) Tentukan kestabilan tegangan dengan menghitung nilai eigen matriks Jacobian 

Q-V yang dikurangi untuk kasus berikut: 

(i) P= 1.500 MW, Qi=450 MVAr 

(ii) P=1.900 MW, Qi=950 MVAr 

Asumsikan bahwa daya reaktif Qi dipasok oleh kapasitor shunt. 

 

 

Penyelesaian: 

Berdasarkan Gambar 7.C1(b) sebagaimana yang telah ditunjukkan sebelumnya, 

maka diperoleh matrik admitansi dari sistem dua bus yaitu 

 

Dalam persamaan yang telah diuraikan sebelumnya, maka pernyataan P dan Q pada 

beberapa bus k diberikan oleh 

 

di mana θkm = θk - θm. 

Untuk sistem dua bus, diperoleh 
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di mana θ11 = θ22 = 0, dan θ21 = - θ12 =  θ. 

Selanjutnya perhatikan hanya pada P2 dan Q2, Dengan V1 = 1,0 maka 

 

Sehingga pernyataan untuk persamaan Jacobian diberikan oleh 

 

 

(a)  Persamaan aliran daya secara linear adalah 

 

di mana 

 

Ungkapan untuk JQV, JQθ, JPθ, dan JPV diberikan oleh persamaan tersebut. Untuk 

sistem sederhana ini JR adalah matriks 1x1. Nilai eigen (λ) dari matriks sama dengan 

matriks itu sendiri. Sensitivitas V-Q sama dengan kebalikan dari nilai eigen. 

Untuk setiap nilai Qi, ada dua solusi untuk menerima tegangan akhir. Tabel 7.C1 

merangkum V, θ, λ dan dV/dQ dengan P = 1.500 MW dan Q = 500, 400, 306, dan 

305.9 MVAr. Untuk setiap kasus, nilai eigen dan sensitivitas V-Q keduanya negatif 

pada solusi tegangan rendah dan keduanya positif pada tegangan tinggi. Dengan Q 

= 305,9 MVAr (mendekati titik terendah kurva Q-V), dV/dQ besar dan λ sangat 

kecil. 
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Tabel 7.C1 Two  solution for the receiving end voltage 

 

(b) Dengan kapasitor shunt yang terhubung pada ujung penerima, penerimaan diri 

adalah 
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Soal-soal : 

1. Suatu sistem tenaga listrik model dua area terinterkoneksi antara area 1 dengan 

area 2, membangkitkan dan mensuplai daya ke beban seperti ditunjukkan dalam 

gambar berikut: 

 
 

 

 

Sistem tenaga listrik model dua area tersebut dilengkapi dengan perangkat 

kontrol sistem tenaga menggunakan AVR dan SVC untuk meningkatkan 

kestabilan sistem. Data sistem: basis daya 100 MVA; transformator step-up: 

basis 20/230 kV; basis tegangan 230 kV; swing bus: bus 3; bus generator:  bus 

1, 2, dan 4; bus beban: bus 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Data spesifikasi peralatan: 

generator, transformator, saluran, dan data parameter lainnya tersimpan dalam 

toolbox data pada software komputer. Hasil perhitungan aliran daya sebelum 

dan sesudah penempatan optimal SVC seperti ditunjukkan dalam tabel berikut. 

 

 
 

 

 

 

 

area 1 area 2 



Modul Ajar Kontrol Sistem Tenaga │Stabilitas Tegangan                                                                                          VII- 71 

Hasil Perhitungan Aliran Daya 

 

 

Berdasarkan data dan hasil perhitungan dengan menggunakan metode Newton- 

Raphson dan simulink model PSAT pada sistem tersebut, maka tentukan: 

a. Fungsi alih (transfer function) sistem pada kontrol peralatan AVR !  

b. Fungsi alih (transfer function) sistem pada kontrol peralatan SVC ! 

c. Sebutkan lokasi penempatan peralatan kontrol SVC ! Jelaskan metode yang 

digunakan untuk penempatan lokasi tersebut ! 

d. Berapa besar tegangan sebelum dan sesudah pemasangan peralatan kontrol ? 

e. Berapa besar injeksi daya reaktif ? 

f. Berapa persen penurunan rugi-rugi saluran setelah pemasangan peralatan 

kontrol ? 

g. Gambarkan kurva fungsi lokasi untuk tegangan sistem sebelum dan sesudah 

pemasangan peralatan kontrol ! 
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Lampiran 

Lampiran 7.1 Model Simulasi Penerapan SVC pada Kelistrikan Sistem Mahakam 
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