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TEKNIK TEGANGAN TINGGI 

TEL12068 

Dr Ir Dina Maizana MT 

Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan 

masing-masing sebelum kelas dimulai. 

Doa dimulai… 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN 

MATAKULIAH (CPMK) 
• Mahasiswa mampu menganalisa fenomena tegangan 

lebih, analisa transient  tegangan tinggi 

 

IEC 60071: KLASIFIKASI DARI 

IKHTISAR BENTUK 
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Fenomena kilat 

• Apa itu kilat? 

• Petir adalah pelepasan listrik di udara, salah satu 

terminalnya adalah awan. Selama badai, muatan 

terakumulasi di awan dan muatan yang sama dari 

polaritas berlawanan terbentuk di bumi. 

•  

• Ketika muatan ini meningkat, gradien tegangan di udara 

yang berdekatan dengan pusat muatan di awan 

meningkat. 

• Ketika gradien melebihi kekuatan isolasi udara, a 

• streamer arus rendah mulai turun dari awan dan terus 

tumbuh . 

•  

• Ketika streamer melakukan kontak dengan bumi, itu 

seperti menutup saklar antara dua muatan polaritas yang 

berlawanan, satu adalah bumi dan yang lainnya di 

saluran streamer dan di awan. 

• Dengan demikian arus arus besar. 
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JENIS LIGHTNING YANG BERBEDA 

• Antar awan (di dalam awan) 

• Awan ke awan 

• Awan ke tanah 

• Awan  ke udara 

• Petir positif atau "Petir langit biru" 
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Arus Petir: Nilai Puncak 

•  Nilai khas untuk pukulan pertama adalah 30 kA. 

•  Nilai khas untuk pukulan selanjutnya adalah 15 kA. 

•  Nilai lebih dari 250 kA telah direkam. 

Pemimpin Melangkah 

•  Ini menyebarkan ionisasi udara murni. Muncul dalam 

langkah-langkah panjang sekitar 50 m. 

•  Itu menjeda beberapa puluh mikrodetik sebelumnya 

• memulai langkah selanjutnya. 

•  Kecepatan rata-rata pemimpin yang melangkah adalah 

di pesanan 105 m / s. 

•  Dalam beberapa puluh meter terakhir kecepatan 

meningkat karena kekuatan medan yang ditingkatkan di 

hadapan tanah. 

•  Membawa muatan sekitar 5 Coulomb ke darat. 
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Kembalian Petir 

•  Acara utama dari cahaya kilat. 

•  Membawa potensi bumi ke awan. 

•  Mengembalikan aliran petir di saluran dan kemudian di awan 
ke tanah. 

•  Di dasar saluran, ini menghasilkan eksponensial ganda 
bentuk gelombang saat ini. 

•  Waktu persimpangan nol saat ini adalah 40 - 60 μs 

•  Kecepatan pukulan balik adalah sekitar 1/3 dari kecepatan 
cahaya. 

•  Ini menghasilkan emisi radiasi elektromagnetik yang kuat. 

•  Medan listrik dan medan magnet dari petir balik berbeda 
bentuk pada jarak yang berbeda. 

•  Mereka menyebabkan voltase pada konduksi kabel. 

•  Membawa muatan sekitar 5 Coulomb ke darat. 

Parameter Arus dan Tegangan Petir 

•  Amplitudo Arus dan Tegangan. 

•  Laju saat ini: 7,5 -25 kA / μs. 

•  Bentuk gelombang tegangan: 1000 -5000 kV; 1 MV / 

μs. 

•  Waktu naik tegangan: 2 –10 μs dan waktu ekor 20 –100 

μs. 



1/13/2020 

7 

Petir Langsung dan Tidak Langsung 

•  Petir menghasilkan tegangan tinggi pada struktur. 

•  Jika cahaya menyerang langsung ke struktur maka 

arus tinggi mengalir melaluinya. Ini disebut “PETIR 

LANGSUNG". 

•  Cara lain dimana petir menghasilkan tegangan dalam 

saluran adalah dengan induksi elektrostatik. Ini disebut 

“PETIR TIDAK LANGSUNG" 

PERLINDUNGAN KILAT 

• Beberapa metode yang digunakan untuk proteksi petir 

adalah sebagai berikut ; 

•  Penangkal Petir (Surge Diverters). 

•  Kabel Bumi. 

•  Perangkat bantu. 

•  Sistem pentanahan 
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Penangkal Petir 

•  Penangkal petir adalah perangkat yang digunakan 

untuk melindungi sistem daya dari kerusakan akibat 

tegangan berlebih dengan mengalihkan jalurnya ke tanah. 

•  Ketika lonjakan tegangan mencapai arester, percikan 

api ke percikan tegangan awalan tertentu. Kemudian 

memberikan lonjakan dengan jalur impedansi rendah 

antara bumi dan garis. 

•  Dengan demikian voltase saluran masih dalam batas, 

dan sistem daya disimpan. 

Pentanahan 

•  Membangun koneksi listrik ke bumi. 

•  Menetapkan titik referensi umum untuk semua 
tegangan yang terkait dengan sistem yang diberikan.  

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pentanahan 

•  Tahanan Tanah. 

•  Persyaratan Aplikasi. 

•  Bagaimana Sistem Pentanahan digunakan. 

•  Jumlah antarmuka bumi yang harus disediakan untuk 
satu fasilitas. 

•  Resistensi pentanahan atau impedansi lonjakan benar-
benar tercapai. 
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• Ketika petir menyambar, muatan listrik melewati konduktor petir 

ke bumi tanpa menyebabkan kerusakan pada bangunan. 

ANALISA TRANSIEN TEGANGAN 

TINGGI 
• Lonjakan pada saluran transmisi 

• Lonjakan tegangan tinggi diinduksi pada saluran transmisi 

karena; 

Stroke langsung 

Stroke tidak langsung 

Operasi Pengalihan 

• Lonjakan bergerak di sepanjang garis dengan kecepatan 

cahaya. 

• Ketika mereka mencapai akhir (terminasi) atau 

persimpangan garis, sebagiannya tercermin dan 

ditransmisikan.  
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tidak ada diskontinuitas potensial dan arus di 

persimpangan j 

Substitusikan ke (a):  



1/13/2020 

11 

lonjakan ini adalah fraksi yang pasti dari lonjakan 

insiden, koefisien yang dipantulkan dan koefisien 

yang ditransmisikan didefinisikan sebagai berikut: 
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Bewley Lattice Diagram 

• Diagram untuk menunjukkan posisi dan arah kejadian, 

memantulkan dan mentransmisikan gelombang pada 

sistem setiap saat. 

 

• Properti; 

•  Semua ombak bergerak menurun karena waktu meningkat. 

•  Posisi setiap gelombang kapan saja dapat disimpulkan langsung 

dari diagram. 

•  Total potensial di titik mana pun adalah superposisi dari semua 

gelombang yang tiba di titik itu. 

•  Sejarah gelombang mudah ditelusuri. 

•  Atenuasi disertakan 
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Biarkan t adalah waktu yang dibutuhkan untuk 

perjalanan gelombang dari satu ujung garis ke 

ujung garis yang lain dan k faktor pelemahan yang 

sesuai. 
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Contoh 1 

• Saluran overhead yang L = 1,5 mH / km dan C = 0,015 μF 

/ km terhubung ke kabel yang L = 0,25 mH / km dan C = 

0,45 μF / km. Jika lonjakan 10 kV berasal dari saluran dan 

memasuki kabel, hitung tegangan dan arus di kabel 

 

• Menjawab: 

• Kabel tegangan: 1387.3066V 

• Kabel saat ini: 58.8585A 

penyelesaian 

• Z 1 =(L/C)^(1/2) = (1,5 X 10-3/0,015X10-6 )^(1/2) = 316 

Ohm 

• Z 2 =(L/C)^(1/2) = (0,25 X 10-3/0,45X10-6 )^(1/2) = 23,57 

Ohm 

•  E = 10 kV 

• ET = {2(23,57)/(316+23,57)} x 10 kV = 1388 V 

• IT = ET / Z2 = 1388 / 23,57 = 58,9A 
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CONTOH 2 

• Ujung dua saluran transmisi panjang A dan B 

dihubungkan oleh kabel C sepanjang 1,5 km. Garis 

memiliki kapasitansi 10 pF / m dan induktansi 1,6 × 10-6 

H / m dan kabel memiliki kapasitansi 89 pF / m dan 

induktansi 5 × 10-7 H / m. Gelombang tegangan persegi 

panjang besarnya 10 kV dan durasi panjang bergerak 

sepanjang garis A menuju kabel.  

• Gambarkan diagram Bewley Lattice selama 20 μsec 

setelah lonjakan awal mencapai Persimpangan jalur A 

dan kabel 

Thank you for coming 

• . 


