
Saluran Udara

Sistem Distribusi Udara



Tipe Konstruksi

3 fasa dengan isolasi Single fasa, line to 
ground

Kabel spacer/PENGATUR 
JARAK

Single fasa



Contoh konstruksi silang



Variasi Konduktor Aluminium

• AAC – All Aluminium Conductor.  memiliki
konduktivitas terhadap berat, tertinggi dibanding
bahan lain

• ACSR - aluminum conductor, steel reinforced   ACSR 
memiliki ampacity (kapasitas arus kabel) yang sama
atau lebih tinggi untuk konduktor ukuran yang sama

• AAAC — all-aluminum alloy conductor  memiliki
kekuatan yang tinggi dan setara dengan ampacity AAC 
atau ACSR.

• ACAR — aluminum conductor, alloy reinforced 
campuran logamnya meningkatkan kekuatan konduktor



Impedansi Saluran

• Saluran Udara memiliki resistansi dan
reaktansi yang menghambat aliran arus. 

• Nilai impedansi ini diperlukan untuk
penurunan voltase, aliran daya, hubung
singkat, dan perhitungan rugi saluran.

• Resistansi DC berbanding terbalik dengan luas
konduktor





Temperatur dan Frekuensi

• Suhu dan frekuensi - ini mengubah resistansi sebuah
konduktor. 

• Konduktor yang lebih panas memberi daya tahan
terhadap aliran arus. 

• Frekuensi yang lebih tinggi akan meningkatkan medan
magnet internal. 

• Arus mengalami kesulitan saat mengalir di pusat
konduktor pada frekuensi tinggi, karena dihadang oleh
medan magnet akibat aliran arus di semua sisi.

• Arus lebih mudah mengalir di dekat tepi. 
• Efek kulit ini memaksa arus mengalir ke daerah yang 

konduktor nya lebih kecil



Perubahan Resistensi dan Temperatur



Efek temperatur



Perhitungan Impedansi Sederhana





Ukuran Konduktor

• Ampacity - Kemampuan konduktor membawa
arus dibatasi oleh kapasitas (dan daya)

• Ekonomi - Seringkali kita akan menggunakan
konduktor yang biasanya beroperasi jauh di 
bawah nilai ampacity nya. menambah biaya
karena meningkatnya rugi-rugi

• Kekuatan mekanis - Terutama pada saluran di 
pedesaan dengan rentang panjang

• Korosi - Meskipun biasanya tidak masalah, 
terkadang korosi membatasi jenis konduktor
tertentu pada aplikasi tertentu.



Konektor Saluran Udara



Kemampuan Menahan Gangguan

• Ketika terjadi hubung singkat di saluran udara, 
arus yang sangat besar akan mengalir dalam
waktu yang singkat hingga sekering atau
pemutus memutuskan sambungan.

• Salah satu aspek penting dalam dalam
perlindungan arus lebih adalah memastikan
busur gangguan dan arus gangguan tidak
menyebabkan kerusakan permanen.



Kemampuan menahan gangguan

• Dua hal yang harus dipertimbangkan adalah :

– Conductor annealing (Penguatan konduktor)

• Konduktor harus dapat menahan panas akibat hubung
singkat, perlu pemasangan relay dan sekering yang 
tepat supaya konduktor tidak kehilangan kekuatannya.

– Burndown (Terbakar)

• Kebakaran akan melelehkan konduktor, jika peralatan
proteksi tidak diberikan secara memadai



Conductor Annealing



Perubahan Temperatur Konduktor



Burndown



Karakteristik Burndown


