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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Literature Review 

Pada bagian literature review ini membahas mengenai penelitian–penelitian 

yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian 

yang dikerjakan adalah simulasi SVC (Static Var Compensator) terhadap saluran 

transmisi dengan meggunakan aplikasi MATLAB.  

Pada penelitian sebelumnya  yang telah dilakukan oleh Barus Alexander dan 

Jimmy. Mengenai “Penentuan Lokasi Dan Parameter Unified Power Flow 

Controller (UPFC) Menggunakan Algoritma Genetika Untuk Meningkatkan 

Keamanan Sistem Tenaga Listrik Pada Jaringan Transmisi Lampung”. ini, 

Analisis aliran daya menggunakan metode Newton-Raphson. Parameter Unified 

Power Flow controller (UPFC), dimodelkan kedalam persamaan aliran daya untuk 

menentukan injeksi daya dalam bentuk tegangan dan sudut daya. Metode Algoritma 

Genetika (AG) digunakan untuk mencari lokasi dan parameter tegangan optimal 

UPFC (Barus & Jimmy. 2016) 

Sutedjo dan Sudiharto Indhana dengan judul “Sistem Monitoring Hasil 

Penerapan Static Var Compensator Pada Motor Induksi 3 Phase”. Penelitian 

tersebut membahas mengenai perbaikan kualitas daya dan mengurangi biaya 

pemakaian, digunakan peralatan Static Var Compensator (SVC). Kualitas daya 

listrik yang baik apabila faktor daya (Cos θ = 1). Semakin baik kualitas daya maka 

akan dapat eningkatkan efisiensi energi listrik. Untuk meningkatkan efiensi maka 

menggunkan Static Var Compensator (SVC) yang berfungsi untuk 

mengkompensasi daya reaktif agar nilai faktor daya mendekati Unity (Sudiharto & 

Sutejo, 2009). 

Youssef Mobarak, and A. El-Bahnasawy dulu sudah membahas mengenai 

SVC dengan judul “Dynamic Performance of the Static Var Compensator 

Enhancement”. Penelitian tersebut membahas mengenai Makalah ini menyajikan 

penyelidikan mendalam tentang kinerja dinamis dari Static Var Compensator SVC 

secara teoritis dan dengan simulasi digital yang tepat. Faktor-faktor utama dari 

ketidakstabilan SVC dianalisis dan Penguatan Otomatis Pengendali AGC(Mobarak 
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&El-Bahnasaey, 2017)  Begitu juga dengan Sameer U. Bagwan, Anwar M. Mulla, 

U. Gudaru juga membahas mengenai SVC dengan judul “Implementation Of 

Digital Static Var Compensator (Svc) With Thyristor Binary Compensator At 2 

Kva Transformer”. Penelitian tersebut membahas mengenai  studi eksperimental 

kompensator VAr statis (SVC) dengan kompensator biner thyristor dilakukan. 

Pekerjaan ini berkaitan dengan evaluasi kinerja melalui studi analitis dan 

implementasi model rangkaian perangkat keras SVC pada transformator fase 

tunggal, 50Hz, 2kVA (Bagwan, Mulla, & Gudaru, 2014) 

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Jimmy Alexander Barus dan 

Sutedjo dengan Indhana Sudiarto, penulis merasa perlu dilakukan studi penerapan 

peralatan FACTS pada transmisi agar mengetahui kerja FACTS lebih mendalam 

dan melihat pengaruhnya pada transmisi. SVC sebagai salah satu peralatan FACTS 

dipilih dalam tugas akhir ini. 

 

2.2. Teori Pendukung 

2.2.1. Sistem Tenaga Listrik 

Secara umum sistem tenaga listrik dibagi menjadi 3 macam:  

1. Pusat Pembangkit Listrik (Power Plant) yaitu tempat energi listrik pertama 

kali dibangkitkan, dimana terdapat turbin sebagai penggerak mula (prime 

mover) dan generator yang membangkitkan listrik. 

2. Saluran Transmisi (Transmission Line) yaitu berupa kawat-kawat yang 

dipasang pada menara atau tiang dan bisa juga melalui kabel yang di 

pendam di bawah permukaan tanah, saluran transmisi berfungsi 

menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit, yang umumnya terletak 

jauh dari pusat beban, ke gardu induk penurun tegangan yang memiliki 

transformer penurun tegangan dari tegangan transmisi ke tegangan 

distribusi (menengah).  

3. Sistem Distribusi merupakan sub-sistem tersendiri yang terdiri dari: Pusat 

Pengatur Distribusi Distribution Control Centre ( DCC ), saluran tegangan 

menengah (6 kV dan 20 kV, biasa juga disebut tegangan distribusi primer) 

yang merupakan saluran udara atau kabel tanah, Gardu Distribusi (GD) 

tegangan menengah yang terdiri dari panel-panel pengatur tegangan 

menengah dan trafo sampai dengan panelpanel distribusi tegangan rendah 
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(380 V, 220 V) yang menghasilkan tegangan kerja/tegangan jala-jala untuk 

industri dan konsumen perumahan. 

2.2.2. Pengertian Umum Saluran Transmisi 

Pusat pembangkit tenaga listrik biasanya letaknya jauh dari tempat-tempat 

dimana tenaga listrik itu digunakan. Karena itu, tenaga listrik yang dibangkitkan 

disalurkan melaui penghantar-penghantar dari pusat pembangkit tenaga listrik ke 

pusat-pusat beban, baik langsung maupun melalui saluran penghubung, yaitu GI. 

Saluran transimi dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: saluran udara 

(overhead line) dan saluran bawah tanah (underground). Sistem saluran udara 

menyalurkan tenaga listrik melalui penghantar-penghantar yang digantung pada 

tiang-tiang transmisi dengan perantaraan isolator-isolator, sedangkan sistem 

saluran bawah tanah meyalurkan tenaga listrik melalui kabel-kabel bawah tanah. 

Tenaga listrik ini dapat disalurkan dengan beberapa tegangan nominal. Berdasarkan 

dokumen IEC (International Electrotechnical Commission) 60038, tegangan 

transmisi dapat dikelompokkan menjadi: tegangan menengah (1kV35kV), tegangan 

tinggi (35kV – 230 kV) dan tegangan ekstra tinggi (230kV – 800kV) dan tegangan 

ultra tinggi (di atas 800kV).  

Menurut jenis arus yang dialirkan, saluran transmisi dapat dibedakan 

menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sistem arus bolak-balik (A.C./alternating current) dan 

sistem arus searah (D.C./direct current). Di dalam sistem A.C. penaikan dan 

penurunan tegangan mudah dilakukan yaitu dengan menggunakan transformator. 

Pada sistem ini terdapat A.C. satu fasa dan tiga fasa. Sistem tiga fasa mempunyai 

kelebihan dibandingkan dengan sistem satu fasa karena daya yang disalurkan lebih 

besar, nilai sesaatnya konstan dan medan magnet putarnya mudah Universitas 

Sumatera Utara 7 Universitas Sumatera Utara diabaikan. Berhubungan dengan 

keuntungan-keuntugannya, sistem A.C. paling banyak digunakan. Namun, sejak 

beberapa tahun terakhir ini penyaluran arus seaorah mulai dikembangkan karena, 

isolasinya lebih sederhana, daya-guna yang tinggi serta tidak ada masalah stabilitas, 

sehingga dimungkinkan penyaluran jarak jauh. Penyaluran tenaga listrik dengan 

sistem D.C. baru dianggap ekonomis bila jarak saluran udara lebih dari 640 km atau 

saluran bawah tanah lebih panjang dari 50 km. 
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2.2.2. Saluran Transmisi Jarak Jauh 

Perhitungan parameter saluran transmisi menggunakan perhitungan saluran 

transmisi jarak panjang lebih sering digunakan karena hasil yang diperoleh lebih 

akurat. Pada perhitungan saluran transmisi panjang, parameter R, L dan C tidak 

dianggap sebagai lumped parameter (tertumpuk), tetapi dianggap sebagai nilai yang 

nyata dengan artian bahwa nilai-nilai tersebut tersebar di sepanjang saluran 

(distributed parameter).  

Saluran transmisi memiliki memiliki empat parameter lain yang digunakan 

dalam perhitungan arus dan tegangan di sisi pengirim dan penerima. Dalam saluran 

transmisi berlaku: 

[
𝑉𝑆

𝐼𝑆
] = [

𝐴 𝐵
𝐶 𝐷

] [
𝑉𝑅

𝐼𝑅
]  (2.1) 

Sedangkan perhitungan parameter-parameter tersebut di atas adalah sebagai 

berikut : 

𝐴 = 𝐷 = cosh 𝑦𝑙  (2.2) 

𝐵 = 𝑍𝐶 sinh 𝑦𝑙  (2.3) 

𝐶 =
sinh 𝑦𝑙

𝑍𝐶
  (2.4) 

Baik 𝛾 maupun 𝑍𝐶 kedua-duanya merupakan bilangan kompleks. Dimana 𝛾 

merupakan konstanta rambatan dan 𝑍𝐶 merupakan impedansi karakteristik. Dari 

persamaan di atas, maka dapat diperoleh penyelesaian 𝑉𝑅 , 𝑉𝑆, 𝐼𝑅 dan  𝐼𝑆 sebagai 

suku-sukunya. 

𝑉𝑆 = 𝐴𝑉𝑅 + 𝐵𝐼𝑅 = cosh 𝑦𝑙 𝑉𝑅 + 𝑍𝐶 sinh 𝑦𝑙 𝐼𝑅  (2.5) 

𝑉𝑆 = 𝐶𝑉𝑅 + 𝐷𝐼𝑅 =
sinh 𝑦𝑙

𝑍𝐶
𝑉𝑅 + cosh 𝑦𝑙 𝐼𝑅  (2.6) 

Nilai tegangan pada persamaan 2.5 adalah tegangan saluran ke netral (line 

to neutral voltage) dan nilai arus pada persamaan 2.6 adalah arus saluran. Dari 

persamaan 2.4 dan 2.5, maka dapat diketahui pengaruh parameter transmisi 

terhadap nilai tegangan dan arus baik dari sumber maupun penerima.  

Dalam saluran panjang (long distance) rangkaian parameter sebenarnya 

tidak terpusat menjadi satu, melainkan tersebar merata di seluruh panjang saluan. 
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Gambar 2. 1. Rangkaian Pengganti Saluran Panjang  

(Cekdin, 2013) 

2.2.3. Komponen Utama Pada Saluran Transmisi 

 Komponen-komponen utama dari saluran transmisi terdiri dari :  

2.2.3.1.Menara Atau Tiang Transmisi  

 Menara atau tiang tansmisi adalah suatu bangunan penopang saluran 

transimisi, yang bisa berupa menara baja, menara beton bertulang dan menara kayu. 

Tiang baja, beton atau kayu umunya digunakan pada saluran dengan tegangan kerja 

relative rendah (dibawah 70 KV), sedangkan untuk saluran tegangan tinggi atau 

ekstra tinggi menggunakan menara baja, seperti pada Gambar 2.2.a dan 2.2.b.  

 Menara baja dibagi sesuai fungsinya, yaitu menara dukung, menara sudut, 

menara ujung, menara percabangan dan menara transposisi. 

 

  

 a. Saluran transmisi tunggal b. Saluran transmisi ganda 

Gambar 2. 2. Menara Transmisi Saluran Udara  

(Cekdin, 2013) 
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2.2.3.2.Isolator  

 Isolator berfungsi untuk menggantungkan kawat-kawat penghantar listrik 

dan sebagai media isolasi listrik yang baik antara kawat yang bertegangan tinggi 

dengan menara penyangga. Jenis isolator yang digunakan dalam saluran transmisi 

adalah jenis porselin atau gelas. Menurut penggunaan dan konstruksinya dikenal 

ada tiga jenis isolator, yaitu jenis pasak, isolator jenis pos saluran dan isolator 

gantung. Isolator jenis pasak dan isolator pas saluran digunakan pada saluran 

transmisi dengan tegangan kerja yang relative rendah (kurang dari 22-23 KV), 

sedangkan isolator gantung dapat digandeng menjadi rentang isolator yang 

jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Jenis-jenis isolator ini dapat dilihat pada 

Gambar 2.3. 

 

Gambar 2. 3. Macam-Macam Isolator Porselin  

(Cekdin, 2013) 
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2.2.3.3.Kawat Penghantar  

Jenis kawat penghantar yang biasa digunakan pada saluran transmisi adalah 

tembaga dengan konduktifitas 100% (CU 100%), tembaga dengan kondukifitas 

(97,5%) atau alumunium dengan konduktifitas 61% (AL 61%). Kawat penghantar 

alumunium terdiri dari berbagai jenis dengan lambang sebagai berikut:  

a. All-Alumunium Conductor (AAC) yaitu kawat penghantar yang seluruhnya 

terbuat dari alumunium  

b. All-Aluminium-Alloy (AAAC) yaitu kawat penghantar yang seluruhnya 

terbuat dari campuran alumunium.  

c. Alumunium Conductor Steel Reinforced (ACSR) yaitu kawat penghantar 

alumunium berinti kawat baja.  

d. Alumunium Conductor Alloy Reinforced yaitu kawat penghantar 

alumunium yang diperkuat dengan logam campuran.  

Kawat penghantar tembaga mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan 

dengan kawat penghantar aluminium, karena konduktifitas dan kuat tariknya lebih 

tinggi. Tetapi kelemahannya adalah untuk besar tahanan yang sama tembaga lebih 

berat dibandingkan alumunium dan juga lebih mahal. Oleh karena itu kawat 

penghantar alumunium telah menggantikan kedudukan penghantar tembaga.  

Untuk memperbesar kuat Tarik dari kawat alumunium digunakan campuran 

alumunium (alumunium alloy). Untuk saluran transmisi dengan tegangan tinggi 

dimana jarak antara dua tiang jauh ratusan meter maka dibutuhkan kuat Tarik yang 

lebih tinggi. Untuk itu digunakan penghatar jenis ACSR. 

2.2.3.4.Kawat Tanah  

 Kawat tanah atau ground wires juga disebut dengan kawat pelindung (shield 

wires) gunannya untuk melindungi kawat-kawat penghantar atau kawat fasa 

terhadap sambaran petir. Jadi kawat tanah ini dipasang diatas kawat fasa. Sebagai 

kawat tanah umumnya dipakai kawat baja (steel wires) yang lebih murah tetapi 

tidaklah jarang digunakan ACSR. 
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2.2.4. Karakteristik Listrik dari Saluran Transmisi 

Saluran transmisi listrik mempunyai empat parameter yang mempengaruhi 

kemampuannya untuk berfungsi sebagai bagian dari suatu sistem tenaga, yaitu 

resistansi, induktansi, kapasitansi dan konduktansi. Parameter-parameter ini 

merupakan salah satu pertimbangan utama dalam perencanaan saluran transmisi. 

Impedansi seri dibentuk oleh resistansi dan induktansi yang terbagi rata disepanjang 

saluran. Sedangkan konduktansi dan kapasitansi yang terdapat diantara penghantar- 

penghantar dari suatu saluran fasa-tunggal atau di antara sebuah penghantar dan 

netral dari suatu saluran tiga-fasa membentuk admitansi paralel. Dalam 

perhitungan, rangkaian saluran ekivalen yang dibentuk dari parameter-parameter 

dijadikan satu meskipun resistansi, induktansi dan kapasitansi tersebut terbagi 

merata di sepanjang saluran. 

Resistansi 

Resistansi efektif (R) dari suatu penghantar adalah 

 𝑅 =  
𝑃

𝐼2
  (Ω)  (2.7) 

Dimana: 

 P = rugi daya pada penghantar (Watt) 

 I = arus yang mengalir (Ampere) 

 Resistansi efektif sama dengan resistansi dari saluran jika terdapat distribusi 

arus yang merata (uniform) di seluruh penghantar. Distribusi arus yang merata di 

seluruh penampang suatu penghantar hanya terdapat pada arus searah, sedangkan tidak 

pada arus bolak-balik (ac). 

 Resistansi dc dapat dihitung dengan persamaan di bawah ini 

  𝑅𝑜 =  
⍴𝑙

𝐴
 (Ω)  (2.8) 

Dimana: 

𝜌 = resistivitas penghantar (Ω.m) 

l  = panjang penghantar (m)  

 A = luas penampang (m2) 

Dengan meningkatnya frekuensi arus bolak-balik, distribusi arus makin 

tidak merata (non uniform). Peningkatan frekuensi ini juga mengakibatkant idak 

meratanya kerapatan arus (current density), disebut juga efek kulit (skin effect).  
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Untuk penghantar dengan jari-jari yang cukup besar ada kemungkinan 

terjadi kerapatan arus yang berisolasi terhadap jarak radial dari titik-tengah 

penampang penghantar. Fluks bolak-balik mengimbaskan tegangan yang lebih 

tinggi pada serat-serat di bagian dalam daripada di sekitar permukaan penghantar, 

karena fluks yang meliputi serat dekat permukaan penghantar lebih sedikit daripada 

fluks yang meliputi serat di bagian dalam penghantar. Berdasarkan hukum Lenz, 

tegangan yang diimbaskan akan melawan perubahan arus yang menyebabkannya, 

dan meningkatnya tegangan imbas pada serat-serat di bagian dalam menyebabkan 

meningkatnya kerapatan arus pada serat-serat yang lebih dekat ke permukaan 

penghantar dan karena itu resistansi efektifnya meningkat. Sehingga dapat 

dikatakan pada arus bolak-balik arus cenderung mengalir melalui permukaan 

penghantar.  

Perhitungan resistansi total suatu saluran transmisi ditentukan oleh jenis 

penghantar pabrikan, biasanya pabrikan akan memberikan tabel karakteristik listrik 

dari penghantar yang dibuatnya, termasuk diantaranya nilai resistansi ac penghantar 

dalam satuan Ω/km (Standar Internasional) atau Ω/mi (American Standart). 

Nilai resistansi juga dipengaruhi oleh suhu, ditunjukkan oleh persamaan 

berikut: 

𝑅2 =  𝑅1[1 + 𝛼(𝑇2 − 𝑇1)]  (2.9) 

Dimana R1 dan R2 adalah resistansi pada suhu T1 dan T2, dan α adalah 

koefisien suhu dari resistansi, yang nilainya tergantung dari bahan konduktor. 

Induktansi 

Induktansi adalah sifat rangkaian yang menghubungkan tegangan yang 

diimbaskan oleh perubahan fluks dengan kecepatan perubahan arus. Persamaan 

awal yang dapat menjelaskan induktansi adalah menghubungkan tegangan imbas 

dengan kecepatan perubahan fluks yang meliputi suatu rangkaian. 

Tegangan imbas adalah 

𝑒 =
dτ

𝑑𝑡
  (2.10) 

Dimana 

 e = tegangan imbas (volt) 

 τ = banyaknya fluks gandeng rangkaian (weber-turns) 
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Banyaknya weber-turns adalah hasil perkalian masing-masing weber dari fluks 

dan jumlah lilitan dari rangkaian yang digandengkannya. Jika arus pada rangkaian 

berubah-ubah, medan magnet yang ditimbulkannya akan turut berubah-ubah. Jika 

dimisalkan bahwa media di mana medan magnet ditimbulkan mempunyai 

permeabilitas yang konstan, banyaknya fluks gandeng berbanding lurus dengan arus, 

dan karena itu tegangan imbasnya sebanding dengan kecepatan perubahan arus, 

𝑒 = 𝐿
di

𝑑𝑡
  (2.11) 

Dimana 

 L  = konstanta kesebandingan 

      = induktansi (H) 

 
𝑑𝑖

𝑑𝑡
  = kecepatan perubahan arus (A/s) dt 

Dari Persamaan 2.11 maka didapat persamaan umum induktansi saluran 

dalam satuan Henry, yaitu: 

𝐿 =
τ

𝑡
  (2.12) 

Dengan i adalah arus yang mengalir pada saluran transmisi dalam satuan ampere 

(A). 

Induktansi timbal-balik antara dua rangkaian didefinisikan sebagai fluks 

gandeng pada rangkaian pertama yang disebabkan oleh arus pada rangkaian kedua 

per ampere arus yang mengalir di rangkaian kedua. Jika arus I2 menghasilkan fluks 

gandeng dengan rangkaian 1 sebanyak ψ12, maka induktansi timbal baliknya adalah 

𝑀12 =
𝜓12

𝐼12
  (2.13) 

Dimana 

 Ψ12 = fluks gandeng dihasilkan I2 terhadap rangkaian 1 (Wbt) 

 I2 = arus yang mengalir pada rangkaian kedua. 

 Pada saluran tiga fasa induktansi rata-rata satu penghantar pada suatu saluran 

ditentukan dengan persamaan 

 𝐿𝑎 = 2 𝑥10−7𝑙𝑛
𝐷𝑒𝑞

𝐷𝑆
   (𝐻/𝑚)  untuk penghantar tunggal 

 𝐿𝑎 = 2 𝑥10−7𝑙𝑛
𝐷𝑒𝑞

𝐷𝑆
𝑏    (𝐻/𝑚)  untuk penghantar tunggal 
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 Dengan GMD (𝐷𝑒𝑞)  = √𝐷12𝐷23𝐷31
3

 dan 𝐷𝑆 adalah GMR penghantar 

tunggal dan 𝐷𝑆
𝑏 adalah GMR penghanar berkas. Nilai 𝐷𝑆

𝑏 akan berubah sesuai 

dengan jumlah lilitan dalam suatu berkas. 

 Untuk suatu berkas dua-lilitan 

𝐷𝑆
𝑏𝑐 = √(𝑟 𝑥 𝑑)2 4 = √𝑟 𝑥 𝑑  (2.14) 

 Untuk suatu berkas tiga-lilitan 

𝐷𝑆
𝑏𝑐 = √(𝑟 𝑥 𝑑 𝑥 𝑑)3 9 = √𝑟𝑑23

  (2.15) 

 Untuk suatu berkas empat-lilitan 

𝐷𝑆
𝑏𝑐 = √(𝑟 𝑥 𝑑 𝑥 𝑑 𝑥 𝑑 𝑥 2

1

2)4 
16

= 1.09√𝑟𝑑34
  (2.16) 

 Persamaan di atas merupakan persamaan untuk saluran yang telah 

ditransposisikan, yaitu suatu metode pengembalian keseimbangan ketiga fasa dengan 

mempertukarkan posisi-posisi penghantar pada selang jarak yang teratur di sepanjang 

saluran sedemikian rupa sehingga setiap penghantar akan menduduki posisi semula 

penghantar yang lain pada suatu jarak yang sama, lihat Gambar 2.4. 

 

Gambar 2. 4. Siklus Transposisi  

(Cekdin, 2013) 

Persamaan ini juga dapat dapat digunakan untuk saluran tiga fasa dengan 

jarak pemisah tidak simetris karena ketidaksimetrisan antara fasa- fasanya adalah 

kecil saja sehingga dapat diabaikan pada kebanyakan perhitungan induktansi. 

Kapasitansi 

Kapasitansi suatu saluran transmisi adalah akibat beda potensial antara 

penghantar, baik antara penghantar-penghantar maupun antara penghantar-tanah. 

Kapasitansi menyebabkan penghantar  tersebut bermuatan seperti yang terjadi 

pada pelat kapasitor bila terjadi beda potensial di antaranya. Untuk menentukan 

nilai kapasitansi antara penghantar-penghantar ditentukan dengan persamaan 

Posisi 1  c  

Posisi 2 
  c 

Posisi 3 
c   
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𝐶𝑎𝑏 =
𝜋𝑘

ln(
𝐷

𝑟
)
 (𝐹/𝑚)  (2.17) 

Jika  saluran  dicatu  oleh  suatu  transformator  yang  mempunyai sadapan 

tengah yang ditanahkan, beda potensial antara kedua penghantar tersebut dan 

kapasitansi ke tanah (kapasitansi ke netral), adalah muatan pada penghantar per 

satuan beda potensial antara penghantar dengan tanah. Jadi kapasitansi ke netral 

untuk saluran dan kawat adalah dua kali kapasitansi antara penghantar-penghantar. 

𝐶𝑎𝑛 =
2𝜋𝑘

ln(
𝐷

𝑟
)
 (𝐹/𝑚)  (2.18) 

Dimana 

 𝐶𝑎𝑏 = kapasitansi antara penghantar a-b (F/m) 

 𝐶𝑎𝑏 = kapasitansi antara penghantar-tanah (F/m) 

 k = permeabilitas bahan dielektrik 

 D = jarak antara penghantar (m) 

 r  = jari-jari antara penghantar (m)  

Persamaan diatas juga dapat digunakan untuk menentukan kapasitansi 

saluran tiga-fasa dengan jarak pemisah yang sama. Jika penghantar pada saluran 

tiga-fasa tidak terpisah dengan jarak yang sama, kapasitansi masing-masing fasa 

ke netral tidak sama. Namun untuk susunan penghantar yang biasa, 

ketidaksimetrisan saluran yang tidak ditrasnposisikan adalah sangat kecil, 

sehingga perhitungan kapasitansi dapat dilakukakan seakan-akan semua saluran 

itu ditransposisikan. Untuk saluran tiga fasa yang ditransposisikan, nilai 

kapasitansi fasa ke netral ditentukan dengan persamaan 

 𝐶𝑛 =
2𝜋𝑘

ln(
𝐷𝑒𝑞

𝑟
)

 (𝐹/𝑚) untuk penghantar tunggal, 

 𝐶𝑛 =
2𝜋𝑘

ln(
𝐷𝑒𝑞

𝐷𝑆
𝑏𝑐

)

 (𝐹/𝑚) untuk penghantar berkas 

Dengan Deq  adalah GMR penghantar, r adalah jari-jari penghantar dan Ds
bc 

adalah GMR penghantar berkas. Nilai Ds
bc akan berubah sesuai dengan jumlah 

lilitan dalam suatu berkas. 
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 Untuk suatu berkas dua-lilitan 

𝐷𝑆
𝑏𝑐 = √(𝑟 𝑥 𝑑)2 4 = √𝑟 𝑥 𝑑  (2.19) 

 Untuk suatu berkas tiga-lilitan 

𝐷𝑆
𝑏𝑐 = √(𝑟 𝑥 𝑑 𝑥 𝑑)3 9 = √𝑟𝑑23

  (2.20) 

 Untuk suatu berkas empat-lilitan 

𝐷𝑆
𝑏𝑐 = √(𝑟 𝑥 𝑑 𝑥 𝑑 𝑥 𝑑 𝑥 2

1

2)4 
16

= 1.09√𝑟𝑑34
  (2.21) 

2.2.5.  Efek Ferranti Pada Saluran Transmisi 

Efek ferranti adalah gejala yang timbul akibat dari keadaan pembebanan 

pada ujung penerima, yang mengakibatkan tegangan pada titik atau lokasi yang 

jauh dari ujung pengirim menjadi lebih besar pada tegangan ujung kirimnya. 

Effect ferranti merupakan gejala medan listrik akibat adanya distribusi 

kapasitansi sepanjang saluran transmisi yang menyebabkan tegangan di sisi terima 

lebih tinggi dari tegangan di sisi kirim. 

Hubungan antara tegangan dan arus pada saluran transmisi panjang telah 

dirumuskan pada persamaan terdahulu yaitu: 

𝑉𝑆 = 𝑉𝑅 cos 𝑦𝑙 + 𝐼𝑅𝑍𝐶 sinh 𝑦𝑙  (2.22) 

𝐼𝑆 =
𝑉𝑅

𝑍𝐶
sinh 𝑦𝑙 + 𝐼𝑅 cosh 𝑦𝑙  (2.23) 

Dimana 

 ZC = √
𝑍

𝑌
 = impedansi karakteristik 

 𝛾 = 𝛼 + 𝑗𝛽 = √𝑍𝑌 = konstanta propagasi 

 𝛼 = konstanta redaman 

 𝛽 = konstanta pergeseran fasa 

 Apabila rugi-rugi daya diabaikan (𝛼 = 0) maka (𝛾𝑙 = 𝑗𝛽𝑙), sehingga 

hubungan tegangan dan arus dapat ditulis: 

𝑉𝑆∠𝛿 = 𝑉𝑅𝑐𝑜𝑠𝛽𝑙 + 𝑗𝐼𝑅∠𝜃𝑅𝑠𝑖𝑛𝛽𝑙  (2.24) 

𝐼𝑆∠𝛿 = 𝑗
𝑉𝑅

𝑍𝐶
𝑠𝑖𝑛𝛽𝑙 + 𝑗𝐼𝑅∠𝜃𝑅𝑐𝑜𝑠𝛽𝑙  (2.25) 

Dimana 

 𝛽𝑙 = sudut karakteristik 

 𝛿 = power angle, sudut antara VS dan VR 
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 𝜃 = sudut antara arus IS dan VR 

 𝜃𝑅  = sudut power factor pada ujung VR 

Karena rugi-rugi diabaikan, maka (𝛾𝑙 = 𝑗𝛽𝑙) 

𝑗𝛽 = 𝑗√𝑋𝑌  (2.26) 

𝛽 = 2𝜋𝑓√𝐿𝐶 =
2𝜋𝑓

𝑣
  (2.27) 

Dengan 𝑣
1

√𝐿𝐶
 kecepatan propagasi 

Untuk sistem dengan frekuensi 50 Hz dan 𝑣 = 300.000 𝐾𝑚/𝑠, maka: 

𝛽 =
2𝜋.50

300.000
(°/𝑘𝑚) = 0,06°/100 𝐾𝑚 = 6°/100 𝐾𝑚  (2.28) 

Jadi secara umum harga 𝛽𝑙 didapat 6°/100 𝐾𝑚, sehingga dalam menghitung 

tegangan efek Ferranti cukup menggunakan harga 𝛽𝑙 tersebut. 

2.2.6. Arus Pengisian (charging Current) Saluran Transmisi 

Pada saluran transmisi admitansi shuntnya terdiri dari konduktansi (G) dan 

reaktansi kapasitif (C), konduktansinya sering diabaikan karena pengaruhnya pada 

admitansi sangat kecil. Kapasitansi saluran transmisi merupakan akibat beda 

potensial antara penghantar kapasitansi antara penghantar-penghantar sejajar 

besarnya konstan tergantung pada ukuran dan jarak pemisah antara penghantar. 

Suatu tegangan bolak-balik yang dipasang pada saluran transmisi akan 

menyebabkan muatan pada penghantar disuatu titik berubah sesuai dengan 

perubahan nilai tegangan sesaat antara penghantar pada titik itu. Perbedaan ini 

menyebabkan muatan mengalir. Arus yang disebabkan oleh aliran mutan karena 

tegangan bolak balik disebut arus pengisian (charging Current). Arus itu mengalir 

dalam saluran transmisi meskipun saluran ini dalam keadaan terbuka. Jika C adalah 

kapasitansi saluran ke netral, maka reaktansi (Xc) dan supseptansi (P) shunt saluran 

adalah: 

𝑋𝐶 =
1

𝜔𝐶
  dan 𝛽 =

1

𝑋𝐶
  (2.29) 

Dimana 

 𝜔 = 2𝜋𝑓 = frekuensi sudut tegangan 

 𝑓 = frekuensi tegangan 
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Admitansi saluran 𝑌 = 𝐺 + 𝑗𝐵 karena konduktansi G diabaikan maka admitansi 

shunt saluran dapat ditulis 𝑌 = 𝑗𝜔𝑐 . admitansi shunt ini menimbulkan charging 

current yang besarnya: 

𝐼𝑐ℎ = 𝑌
𝑉

√3
    (2.30) 

Dimana 

 𝐼𝑐ℎ = charging current 

 V = tegangan antar phasa saluran 

Charging  current  ini  akan  menimbulkan  daya  reaktif  kapasitif  y ang 

besarnya : 

𝑄 = 𝐼𝑐ℎ√3𝑉 = 𝑌
𝑉

√3
 √3𝑉 − 𝑌𝑉2  (2.31) 

Bila bebannya rendah maka pada saluran transmisi akan timbul daya reaktif 

yang berlebihan. Hal ini menyebabkan faktor daya menjadi leading ( lr mendahului 

Vr ) sehingga mempengaruhi tegangan pada kedua ujung saluran. Lebih jelasnya 

hal ini dpat dilihat pada Gambar 2.5. 

Pada beban besar, hubungan vektor tegangan di ujung kirim dan terima 

ditunjukan oleh Gambar 2.5. (a) 

 
Gambar 2. 5. Diagram Vector Tegangan Saluran Transmisi  

(Cekdin, 2013) 

Dimana diasumsikan Ir sephasa dengan Vr sedangkan pada beban ringan faktor 

daya menjadi leading ( Ir mendhului Vr). Seperti pada Gambar 2.5. (b). 
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2.2.7. SVC (Static Var Compensator) 

Static VAR Compensator (SVC) adalah perangkat elektronika daya yang 

disusun secara paralel untuk mengatur aliran daya dan meningkatkan stabilitas 

transien dari sistem jaringan. Perangkat SVC mengatur tegangan pada masing-

masing terminal dengan mengatur jumlah daya reaktif yang diinjeksikan atau 

diserap dari sistem daya. Saat tegangan sistem rendah, SVC membangkitkan daya 

reaktif (SVC Kapasitif). Saat tegangan sistem tinggi, SVC menyerap daya reaktif 

(SVC Induktif). Pengaturan daya reaktif ini dilakukan dengan switching bank 

kapasitor dan bank induktor 3 fasa yang terhubung pada sisi sekunder 

transformator. Kondisi on dan off kapasitor bank diatur oleh thyristor switch 

(Thyristor Switched Capacitor or TSC). Kondisi on dan off reaktor diatur oleh 

Thyristor Switch Reactor (TSR) atau Thyristor Controlled Reactor (TCR). (Siantri, 

2016) 

 

Gambar 2. 6. Static Var Compersator (SVC)  

(Bangun, 2016)  

SVC merupakan salah satu jenis perangkat FACTS (Flexible AC 

Transmission Systems), yaitu perangkat elektronika daya untuk penyaluran sistem 

arus AC yang dapat digunakan secara fleksibel untuk meningkatkan kualitas 

penyaluran sistem aliran daya. Perangkat ini bekerja dengan mengkompensasi daya 

reaktif terhadap jaringan. Static VAR Compensator (SVC) menyediakan 

kompensasi fast-acting reactive power pada jaringan transmisi listrik tegangan 

tinggi. SVC merupakan bagian dari sistem peralatan AC transmisi yang fleksibel, 

pengatur tegangan dan penstabil sistem. Istilah “static” berdasarkan pada 

kenyataannya bahwa pada saat beroperasi atau melakukan perubahan kompensasi 



21 

 

 
Institut Teknologi Nasional 

tidak ada bagian (part) SVC yang bergerak, karena proses kompensasi sepenuhnya 

dikontrol oleh sistem elektronika daya. (Siantri, 2016)  

Kebutuhan daya reaktif pada sistem dapat dipasok oleh unit pembangkit, 

sistem transmisi, reaktor dan kapasitor. Karena kebutuhan daya reaktif pada sistem 

transmisi bervariasi yang disebabkan oleh perubahan beban, komposisi unit 

pembangkit yang beroperasi, perubahan konfigurasi jaringan, hal ini berdampak 

pada bervariasinya level tegangan yang paling besar, oleh sebab itu diperlukan 

sistem kompensasi daya reaktif yang dapat mengikuti perubahan tegangan. 

Sistem pengontrolan dan operasi dari perangkat elektronika daya SVC diterangkan 

dalam diagram blok dibawah ini : 

 
Gambar 2. 7. Skema Single Line Diagram dan Diagram Block Sistem Kontrol SVC  

(Bangun, 2016.) 

Secara umum, SVC terhubung paralel dengan sistem penyaluran (transmisi) 

namun perangkat SVC tidak langsung terkoneksi dengan tegangan transmisi 

(tegangan tinggi) melainkan tegangan lebih dulu diturunkan ke level yang lebih 

rendah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ukuran dan komponen SVC yang akan 

dipasang. Karena untuk memikul tegangan sistem yang tinggi diperlukan sistem 

isolasi dan konduktor yang lebih besar sehingga diperlukan biaya yang lebih besar 

pula. Oleh karena itu, diperlukan trafo sebagai penurun tegangan. Di kondisi lain, 

misalnya industri, pemasangan secara langsung SVC dengan tegangan sistem 

dimungkinkan. Hal ini dikarenakan tegangan sistem yang umumnya digunakan 

pada industri adalah tegangan menengah (20 KV-35 KV). Jadi untuk menghemat 

biaya para pengguna tidak perlu membeli trafo untuk mengkonversi level tegangan 

dikarenakan tegangan sistem menengah masih berada pada nilai toleransi perlatan-

peralatan SVC. Sehingga perangkat SCV masih mampu untuk memikul tegangan 

sistem tersebut secara langsung. 
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Didalam single line diagram dari sistem kontrol SVC dijelaskan input 

tegangan dari sistem diukur dengan trafo penurun tegangan yang diukur pada sisi 

primer dan sisi sekunder trafo. Hasil pengukuran akan dibaca/ dimasukkan ke 

voltage measurement pada SVC. Hasil pembacaan akan dibandingkan antara 

Vmeasurement dengan nilai Vref (tegangan referensi) pada voltage regulator, 

dimana nilai Vref=1. Apabila nilai Vmeas dan Vref tidak sama dengan 1, atau 

terjadi selisih nilai kedua unit tersebut maka SVC akan bekerja (operasi). 

Distribution unit akan mengirimkan nilai sudut penyalaan untuk selanjutnya 

disinkronisasi nilai sekunder dan primer tegangan. Kemudian synchronizing unit 

akan membangkitkan pulse generator ke thyristor, yang berfungsi mengirimkan 

sinyal pulsa ke thyristor untuk bekerja mengoperasikan bank kapasitor atau 

induktor, dan SVC pun bekerja menginjeksikan/ menyerap daya reaktif terhadap 

sistem. 

SVC dipaparkan sebagai suatu konsep baru yang terpadu berdasarkan 

switching elektronika daya dan pengendali dinamis untuk meningkatkan 

pemanfaatan sistem dan kapasitas transfer daya seperti stabilitas, keamanan, 

keandalan dan kualitas daya sistem interkoneksi AC. SVC akan menginjeksi arus 

induktif atau menarik arus kapasitif tergantung pada keadaan. SVC sudah 

digunakan sebagai solusi untuk pengaturan tegangan dan kompensasi daya reaktif 

secara cepat dengan menaikkan kemampuan transfer daya dalam sistem tenaga. 

Berikut merupakan gambar dari skema SVC. 

 
Gambar 2. 8. Skema SVC  

(Fathoni, 2016) 

SVC merupakan reaktansi variabel terhubung shunt yang membangkitkan 

atau menyerap daya reaktif untuk mengatur besar tegangan pada titik koneksi. SVC 

dipersiapkan untuk menyediakan daya reaktif dan pengaturan tegangan dengan 
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cepat yang mana biasanya terhubung dengan bus yang memikul beban besar. 

Berikut ini merupakan model SVC. 

 
Gambar 2. 9. Model SVC  

(Cekdin, 2013) 

𝐼𝑆𝑉𝐶 = 𝑗𝐵𝑆𝑉𝐶𝑉𝑘    (2.31) 

Keterangan : Vk = Tegangan terminal pada bus k 

  BSVC = Suspensi SVC 

Sedangkan daya reaktif yang diinjeksikan pada bus k adalah: 

𝑄𝑘        = −𝑄𝑘
2𝐵𝑆𝑉𝐶   (2.32) 

Jenis-jenis Static Var Compensator (SVC) 

Jenis SVC berdasarkan kontrol yang digunakan dapat dibedakan menjadi : 

1. SVC menggunakan Thyristor Control Reactor (TCR) dan Fixed Capacitor 

(FC) 

Skema rangkaian SVC dengan TCR dan FC ditunjukkan pada Gambar 2.10. 

 

Gambar 2. 10. SVC Menggunakan TCR dan FC  

(Bangun, 2016) 
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Fixed Capasitor bank terhubung ke sistem melalui step down transformator. 

Rating pada reaktor dipilih yang lebih besar ratingnya dari kapasitor dengan jumlah 

yang diberikan maksimum lagging VARs yang akan diserap dari sistem. Pasangan 

thyristor yang dipasang pararel dan berlawanan kutub berfungsi sebagai sebuah 

saklar yang akan menutup apabila tegangan anoda lebih besar dari tegangan katoda 

dan diberikan trigger (pemicu) yang biasa disebut sudut penyalaan. Dengan 

mengubah sudut penyalaan (firing angle) dari thyristor akan mengontrol reaktor 

dari 90o menjadi 180o, maka sifat kompensasi akan berubah dari lagging ke leading. 

Kerugian dari konfigurasi ini adalah harmonik yang dihasilkan karena besarnya 

partial conduction dari reaktor dibawah kondisi operasi sinusoidal steady-state 

normal ketika SVC menyerap zero MVAR. (Bangun, 2016) 

2. SVC menggunakan Thyristor Control Reactor (TCR) dan Thyristor 

Switched  Capacitor (TCS) 

Skema rangkain SVC dengan TCR dan TCS ditunjukkan pada Gambar 2.11. 

 

Gambar 2. 11. SVC Menggunakan TCR dan TSC  

(Bangun, 2016) 

Kompensator jenis ini berguna untuk mengurangi losses pada kondisi 

beroperasi dan menjaga kinerja agar lebih baik saat gangguan sistem yang besar. 

(Bangun, 2016) 

Model yang ditunjukkan pada gambar, dapat digunakan dalam sistem daya 

tiga fase bersama dengan generator sinkron, motor, dan beban dinamis untuk 

melakukan studi stabilitas sementara dan mengamati dampak SVC osilasi 

elektromekanik dan kapasitas transmisi. Masalah paling penting dengan 

konvensional iniregulator menggunakan SVC adalah dengan unit distribusi, unit ini 

menerima BSVC sebagai input dan menghitung sudut tembak tanpa pengetahuan 

sebelumnya.  
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• Sistem Pengukuran mengukur tegangan primer urutan positif. Ini sistem 

menggunakan teknik komputasi Fourier diskrit untuk mengevaluasi 

tegangan fundamental selama satu siklus menjalankan jendela rata-rata. 

Unit pengukuran tegangan didorong oleh loop fase-terkunci (PLL) untuk 

mengambil ke dalam variasi akun frekuensi sistem. 

• Voltage Regulator menggunakan regulator PI untuk mengatur tegangan 

primer pada tegangan referensi (1,0 pu ditentukan dalam SVC Controller 

block menu). Droop tegangan dimasukkan ke dalamnya pengaturan 

tegangan untuk mendapatkan karakteristik V-I dengan kemiringan (0,01 pu 

/ 100 MVA). Karena itu, kapan titik operasi SVC berubah dari sepenuhnya 

kapasitif (+300 Mvar) menjadi sepenuhnya induktif (-100 Mvar) Tegangan 

SVC bervariasi antara 1-0.03 = 0,97 pu dan 1 + 0,01 = 1,01 pu. 

• SVC konvensional Unit Distribusi menggunakan susunan utama Bsvc yang 

dihitung oleh tegangan regulator untuk menentukan sudut penembakan 

TCR dan status (on / off) dari tiga cabang TSC. Sudut tembak 𝛼 sebagai 

fungsi dari TCR susceptance BTCR diimplementasikan oleh tabel look-up 

dari persamaan 

𝐵𝑇𝐶𝑅    =  
2(𝜋−𝛼)+sin 2𝛼

𝜋
         (2.33) 

  Keterangan :  

BTCR  = Suspensi TCR dalam pu rating TCR daya reaktf. 

 𝛼 = sudut penyalaan pada TCR 

• Firing Unit terdiri dari tiga subsistem independen, satu untuk setiap fase 

(AB, BC dan CA). Setiap subsistem terdiri dari PLL yang disinkronkan pada 

tegangan sekunder line-to-line dan generator pulsa untuk masing-masing 

cabang TCR dan TSC. Generator pulsa menggunakan sudut pengaktifan 𝛼 

dan status TSC berasal Unit Distribusi untuk menghasilkan pulsa. 

Penembakan cabang TSC dapat disinkronkan (satu pulsa dikirim di thyristor 

positif dan negatif pada setiap siklus) atau terus menerus. (Vishwakarma 

dkk, 2013) 

3. SVC menggunakan Forced Commutation Inverters 

Skema rangkaian SVC dengan Forced Commutation Inverters ditunjukkan pada 

Gambar 2.12. 
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Gambar 2. 12. Skema Rangkaian SVC dengan Forced Commutation Inverters  

(Cekdin, 2013) 

 SVC ini terdiri dari satu inverter (sumber konverter tegangan DC misalnya 

VSC) menggunakan gate turn-off (GTO) thyristor. Untuk inverters ini, sumber DC 

dapat berupa batere atau kapasitor yang tegangan terminalnya dapat ditinggikan 

atau diturunkan oleh pengontrol inverter. Inverter ini dihubungkan ke sistem 

melalui reaktansi secara bergantian dan output trafo. Ketiga tegangan inverter V1 

sama dengan tegangan sistem, SVC akan berjalan. Ketika V1 lebih besar dari 

tegangan sistem, SVC akan bertindak sebagai kapasitor, dan jika V1 kurang dari 

tegangan sistem, SVC akan bertindak sebagai induktor. Dengan menggunakan 

beberapa inverter dengan sudut phasa berbeda operasi yang diinginkan dapat 

dicapai. (Bangun, 2016) 

2.2.8. Thyristor Switched Capacitor 

TSC adalah perangkat kompensasi yang banyak digunakan di kawasan 

industri. Kemudahan implementasi dan operasi yang andal menjadikannya sebagai 

dasar kontrol daya reaktif saja. dengan teknik yang cermat, itu dapat berguna untuk 

filtrasi harmonik dan regulasi tegangan terminal serta untuk starting motor induksi. 

Konsep-konsep ini akan dijelaskan secara singkat di bagian berikut.  

 Dari tampilan biaya-kinerja, beban berfluktuasi secara perlahan-lahan dapat 

dikompensasi oleh saklar kapasitor atau bank filter yang bergantian secara mekanis. 

Sebaliknya, operasi yang sering bergantian untuk fluktuasi beban yang cepat 

diperlukan dengan menggunakan TSC karena biaya pemeliharaan dari saklar 

mekanik lebih dari biaya pemeliharaan saklar semikonduktor. Selain itu, masalah 

kehandalan dan waktu respon harus dipertimbangkan dengan memilih switch yang 

sesuai karena tegangan lebih atau beberapa tambahan yang dibutuhkan yang 

disebabkan oleh saklar mekanik dapat menjadi sangat penting.  
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 konfigurasi TSC ditunjukkan pada Gambar 2.13. dalam desain yang ideal, 

setiap fase terdiri dari thyristor berurutan yang terhubung secara seri dengan sebuah 

kapasitor. untuk mencapai operasi yang lebih efektif, setiap fase mencakup 

kombinasi paralel dari kapasitor yang diaktifkan sehingga daya reaktif dapat 

ditingkatkan atau dikurangi selangkah demi selangkah dengan menyalakan / 

mematikan sejumlah kapasitor yang diperlukan dalam setiap fase pada suatu waktu 

Gambar 2.14. Akibatnya, performa switching meningkat  pada gelombang tegangan 

dan arus yang diperoleh. 

 

Gambar 2. 13. Berbagai Konfigurasi Rangkaian Kapasitor Switched Thyristor (A) Sambungan 

Delta. (B) Koneksi Wye  

(Cekdin, 2013) 

 

Gambar 2. 14. Representasi dari Cabang TSC yang Ideal.  

(Cekdin, 2013) 

 Setiap fase dapat mencakup lebih dari satu kombinasi thyristor / kapasitor 

untuk meningkatkan variasi daya reaktif. jumlah cabang bergantung pada daya 

reaktif yang diperlukan.  

 Ada satu lagi topologi yang perlu disebutkan karena memiliki beberapa 

keunggulan dibandingkan konfigurasi yang biasa digunakan di beberapa area 

aplikasi. seperti dapat dilihat dari Gambar 2.15, kapasitor bank terhubung dalam 

delta. untuk meningkatkan manfaat dari koneksi jenis ini, pasangan thyristor / diode 
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atau thyristor / GTO diperkenalkan sebagai perangkat switching dan bukan 

pasangan thyristor terhubung antiparalel. Namun, desain mekanisme kontrol yang 

cermat sangat diperlukan karena ada menjadi tekanan besar pada kapasitor dan 

switch semikonduktor selama proses turn on / off yang juga mempersingkat masa 

pakai material. Jika tidak, seluruh sistem mungkin akan terkena arus berlebih dalam 

milidetik yang dapat merusak insulasi bahan. Apalagi dalam beberapa variasi dari 

konfigurasi ini, forced semiconductor switch diperlukan untuk mencapai peralihan 

free switching. Ini membuat seluruh sistem kontrol menjadi lebih rumit. 

 

Gambar 2. 15. Pengaturan Alternatif TSC: Delta Connected Capacitor Banks.  

(Cekdin, 2013) 

2.2.9. Thyristor Controlled Reactor 

Thyristor Controlled Reactor (TCR) didefinisikan sebagai induktor yang 

dikontrol oleh thyristor yang terhubung parallel dan mempunyai reaktansi efektif 

yang berfariasi secara kontinu oleh pengaturan keran thyristor. Skema TCR 

ditunjukkan pada Gambar 2.16. 

 

Gambar 2. 16. Rangkaian Ekuivalen TCR  

(kundur, 1994) 
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TCR merupakan suatu alat yang berfungsi sebagai penyerap daya reaktif 

sistem pada saat sistem kelebihan daya reaktif. Tentunya komponen utama dari 

TCR merupakan induktor yang dipasang seri dengan sepasang thyristor. Digunakan 

sepasang thyristor karena digunakan untuk mengontrol fase positif dan negatif dari 

sistem. Besarnya arus yang melewati induktor dapat dicari dengan persamaan 

(2.34) berikut: 

𝐼𝐿 = (
𝑉

𝜔𝐿
) (1 − (

2

𝜋
) 𝛼 − (

1

𝜋
) 𝑠𝑖𝑛2𝛼)  (2.34) 

𝐼𝐿(𝛼) =
𝑉𝑚

√𝑅2+𝑋𝐿
2

[
1

2𝜋
{(𝛽 − 𝛼) +

𝑠𝑖𝑛2𝛼

2
−

𝑠𝑖𝑛2𝛽

2
}]  (2.35) 

Rentang kontrol sudut α adalah 𝜃 ≤ 𝛼 ≤ 𝜋 

𝐼1𝛼 =
𝑉𝐿

𝑍
= 𝑉𝑚𝑌𝑇𝐶𝑅 (𝛼−𝜃)  (2.36) 

Dimana 

𝑌𝑇𝐶𝑅(𝛼−𝜃) = 𝑌𝑀𝑎𝑥 [
1

2𝜋
{(𝛽 − 𝛼) +

𝑠𝑖𝑛2𝛼

2
−

𝑠𝑖𝑛2𝛽

2
}]

0,5
  (2.37) 

 

Cara kerja TCR: 

Elemen dasar dari TCR adalah induktor yang diseri dengan dua buah thyristor 

seperti pada Gambar 2.17(a). Thyristors melakukan setengah-siklus alternatif 

pasokan frekuensi tergantung pada sudut penyalaan α, yang diukur dari 

persimpangan nol tegangan. Konduksi penuh diperoleh ketika sudut penyalaan 90o, 

saat ini pada dasarnya reaktif dan sinusoidal. Parsial konduksi yang diperoleh 

adalah ketika sudut penyalaan antara 90o sampai 180o, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 2.17.(b). Sudut penyalaan antara 0o sampai 90o tidak diperbolehkan karena 

menghasilkan arus asimetris dengan komponen dc (Kundur, 1994). 
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Gambar 2. 17. Thyristor controlled reactor  

(kundur, 1994) 

𝜎 adalah sudut konduksi, yang berkaitan dengan 𝛼 

𝜎 = 2(𝜋 − 𝛼)  (2.38) 

Ketika ini, arus yang mengalir adalah: 

𝑖 =
√2𝑉

𝑋𝐿
(𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡)   untuk 𝛼 < 𝜔𝑡 < 𝛼 + 𝜎  (2.39) 

𝑖 = 0 untuk 𝛼 + 𝜎 < 𝜔𝑡 < 𝛼 + 𝜋  (2.40) 

𝐼1 =
𝑉

𝑋𝐿

𝜎−𝑠𝑖𝑛𝜎

𝜋
  (2.41) 

Dimana 𝐼1 dan 𝑉 adalah nilai-nilai RMS, dan 𝑋𝐿 adalah reaktansi induktor pada 

frekuensi dasar. 

Efek dari bertambahnya 𝛼 adalah untuk mengurangi besarnya arus 𝐼1. Ini 

sama saja dengan meningkatkan induktansi efektif dari induktor. Akibatnya, sejauh 

komponen frekuensi mendasar yang bersangkutan, TCR adalah suspensi yang dapat 

dikontrol. Suspensi yang efektif sebagai fungsi sudut penyalaan 𝛼 adalah  

𝐵(𝛼) =
𝐼1

𝑉
=

𝜎−𝑠𝑖𝑛𝜎

𝜋𝑋𝐿
=

2(𝜋−𝛼)+𝑠𝑖𝑛2𝛼

𝜋𝑋𝐿
  (2.42) 
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Nilai maksimum suspensi efektif adalah ketika induksi penuh (𝛼 =

90𝑜 , 𝜎 = 180𝑜), dan sama dengan 1 𝑋𝐿
⁄  dengan nilai minimumny adalah nol yang 

diperoleh dengan 𝛼 = 180𝑜  𝑎𝑡𝑎𝑢 𝜎 = 0𝑜. Prinsip kontrol suspensi ini dikenal 

sebagai fase kontrol. Suspensi yang beralih ke sistem untuk sebagian kecil dapat 

dikontrol dari setiap setengah siklus. Variasi dalam suspensi serta TCR saat ini terus 

menerus (Kundur, 1994). 

Dalam proses transmisi dan distribusi tenaga listrik sering kali mengalami 

rugi-rugi daya yang cukup besar yang diakibatkan oleh rugi-rugi daya pada saluran 

dan juga rugi-rugi pada trafo yang digunakan .Kedua rugi- rugi daya tersebut 

memberikan pengaruh yang besar terhadap kawalitas daya serta tegangan yang 

dikirimkan kesisi pelanggan. Nilai tegangan yang melebihi batas toleransi akan 

dapat menyebabkan tidak optimalnya kerja dari peralatan listrik disisi 

konsumen[5]. 

2.2.10. Daya 

Secara umum pengertian daya adalah energi yang dikeluarkan untuk 

melakukan usaha. Dalam sistem tenaga listrik, daya merupakan jumlah energi 

listrik yang digunakan untuk melakukan usaha. Daya listrik biasanya diaktifkan 

dalam satuan Watt. 

𝑃 = 𝑉. 𝐼 (2.43) 

Terdapat tiga macam daya yaitu: 

1. Daya Aktif (P) 

Daya aktif adalah daya yang terpakai untuk melakukan usaha atau energi 

sebenarnya. Satuan daya aktif adalah watt. 

𝑃1 = 𝑉. 𝐼. cos 𝜃  (2.44) 

2. Daya Reaktif (Q) 

Daya Reaktif (reactive power) adalah daya yang disuplai oleh komponen 

reaktif. Satuan daya reaktif adalah VAR. 

𝑄1 = 𝑉. 𝐼. sin 𝜃  (2.45) 

Daya reaktif terbagi menjadi 2 yaitu daya reaktif induktif dan daya reaktif 

kapasitif. Daya Reaktif induktif adalah daya yang disuplai oleh komponen 

reaktif berupa inductor sedangkan daya reaktif kapasitif oleh komponen 

reaktif berupa capacitor  
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Daya reaktif Induktif  

𝑄 = 𝐼2. 𝑋𝑙 =
𝑉2

𝑋𝑙
  (2.46) 

𝑙  =
𝑋𝑙

2𝜋ϝ
 (2.47) 

Daya raktif  Kapasitif 

𝑄 = 𝐼2. 𝑋𝑐 =
𝑉2

𝑋𝑐
  (2.48) 

𝑐  =
1

𝑋𝑐2𝜋ϝ
 (2.49) 

3. Daya Semu (S) 

Daya semu (apparent power) adalah daya yang dihasilkan oleh perkalian 

antara tegangan rms (Vrms) dan arus rms (Irms). 

𝑆 =  √𝑃2 + 𝑄2  (2.50) 

Keterangan : 

S = Daya Semu (VA) 

P = Daya Aktif (Watt) 

Q = Daya Reaktif (Var) 

𝑋𝑙 = reaktansi Induktif (Ohm) 

𝑋𝑐 = reaktansi kapasitif (Ohm) 

L = Inductor (H) 

𝐶 = Capacitor (F) 

 

 

 

 

 

  


