
Northeast Blackout

Contoh kasus



History

• Pada petang hari, 9 Nov 1963 kegagalan tenaga
terbesar dalam sejarah A.S. terjadi karena semua
negara bagian New York, bagian dari tujuh negara
bagian, dan bagian timur Kanada terjerumus ke dalam
kegelapan. 

• The Great Northeast Blackout dimulai pada puncak jam 
sibuk, menunda jutaan penumpang, menjebak 800.000 
orang di kereta bawah tanah New York, dan memberi
lebih ribuan bangunan kantor, lift, dan kereta api. 

• Sepuluh ribu Garda Nasional dan 5.000 polisi yang 
tidak bertugas (off-duty) dipanggil untuk melayani
untuk mencegah penjarahan.



History

• Pemadaman listrik ini disebabkan oleh tersendatnya
jalur transmisi 230 kilovolt di dekat Ontario, Kanada, 
pukul 5.16, yang menyebabkan beberapa jalur berat
lainnya juga gagal. 

• Ini memicu lonjakan daya yang menguasai jalur
transmisi di New York barat, menyebabkan “kaskade" 
perpecahan jalur yang mengalami tripping, yang 
mengakibatkan putusnya jaringan transmisi
Northeastern (timur laut) secara keseluruhan. 

• Semua bersama-sama, 30 juta orang di delapan negara
bagian A.S. dan provinsi Kanada di Ontario dan Quebec 
terkena dampak pemadaman listrik. 



History

• Pada malam hari, daya secara bertahap
dipulihkan ke daerah black-out, dan pagi hari
keesokan hari, daya telah dipulihkan di 
seluruh wilayah timur laut.

• Pada tanggal 14 Agustus 2003 pemadaman
besar lain terjadi yang mempengaruhi
sebagian besar Kanada Timur serta sebagian
besar Amerika Serikat Bagian Timur.



Blackout, 14 Agustus 2003

• 14 Agustus 2003, mulai pukul 16:05:57 EDT 
(eastern daylight time)

• Lebih dari 50 juta orang di timur laut Amerika 
Serikat dan Ontario, Kanada tidak berdaya

• 61.800 NW beban hilang

• Jutaan jam kerja dan miliaran $ dibiaya
ekonomi hilang



Investigasi

• Diperintahkan oleh Presiden Bush dan Perdana Menteri
Chrétien pada tanggal 15/08/03

• Task Force yang dipimpin oleh Sekretaris Energi AS dan
Menteri Sumber Daya Alam Kanada, dengan pejabat AS 
dan Kanada

• Tiga kelompok kerja - Pemadaman Sistem Listrik, Nuklir
dan Keamanan

• Penyidik dari kedua negara, sektor publik dan swasta

• Tim investigasi sistem listrik terdiri dari NERC, pakar
industri di seluruh AS dan Kanada, staf federal AS dan
Kanada



Masalah Komputer

• Pukul 12.15 EDT, MISO mulai mengalami masalah dengan
estimator negaranya; itu tidak kembali ke fungsionalitas
penuh sampai 16:04 EDT.

• Beberapa saat setelah 14:14 EDT, First Energy mulai
mengalami losses namun alarm sistem manajemen
energinya (EMS) tidak mengenali

• Pada 14:20 EDT, bagian FE EMS mulai gagal - situs remote 
pertama, lalu server inti namun operator sistem FE tidak
tahu dan dukungan IT FE tidak memberi tahu mereka.

• Tanpa EMS yang berfungsi, operator FE tidak tahu sistem
mereka kehilangan saluran dan tegangan sampai pukul
15:45 EDT.



Masalah Daya Reaktif

• Pada 13:31 EDT, FirstEnergy kehilangan daya pada
pembangkit Eastlake 5, sumber kritis daya aktif
dan reaktif untuk wilayah Cleveland-Akron.

• FE tidak melakukan analisis kontingensi setelah
kejadian ini.

• FE tidak memiliki pemahaman yang cukup
tentang wilayah ClevelandAkron untuk
mengetahui sistem mereka secara serius
kekurangan daya reaktif untuk dukungan voltase.



Area Claveland mulai Down



Pemadaman Saluran

• Antara pukul 15.05 dan 15:41 EDT, FE kehilangan
3 345 kV di wilayah Cleveland-Akron di bawah
muatan normal karena adanya kontak dengan
pohon yang terlalu tinggi namun tidak
diketahuinya karena EMS tidak berfungsi

• Pembebanan muatan bergeser dan permintaan
daya reaktif meningkat pada setiap saluran yang 
kehilangan daya

• Antara pukul 15:39 dan 16:08 EDT, FE kehilangan
16 jalur 138kV di daerah Cleveland-Akron karena
overload dan kesalahan pentanahan.



Titik Kritis OHIO

• Pukul 15.57:05 EDT, FE kehilangan saluran
Sammis-Star 345 kV karena kelebihan beban.

• Hal ini menutup jalur utama untuk impor daya
ke daerah Cleveland-Akron dan merupakan
titik awal untuk kaskade penuh.



Kaskade

• Sebuah kaskade adalah fenomena dinamis dalam
sistem listrik yang tidak bisa dihentikan oleh
intervensi manusia begitu dimulai

• Perputaran daya, fluktuasi voltase dan fluktuasi
frekuensi menyebabkan perjalanan berurutan
dari banyak jalur transmisi dan generator, dan
penumpukan muatan otomatis di wilayah
geografis yang melebar.

• Sistem osilasi tumbuh begitu besar sehingga
sistem tidak bisa menyeimbangkan dan
menstabilkan.





265 Pembangkit Loss



Mengapa Kegagalan di OHIO Terjadi?

• Fase Ohio dimulai karena:

• FirstEnergy dan ECAR gagal mempelajari dan
memahami kekurangan sistem FE dan FE tidak
mengoperasikan sistem dengan kriteria
voltase yang sesuai.

• FE memiliki kesadaran situasional yang tidak
memadai dan tidak menyadari sistemnya
memburuk.



Mengapa Kegagalan di OHIO Terjadi?

• FE gagal memangkas pohon sesuai haknya, 
sehingga setiap garis awal 345 kV menyiratkan
pada pohon yang terlalu tinggi.

• MISO dan PJM tetangga tidak memberikan
dukungan diagnostik real-time yang efektif
kepada FE.

• FE tidak bertindak untuk mengembalikan
sistemnya ke kondisi aman (karena penyebab
lainnya).



Mengapa Kegagalan di OHIO Terjadi?



Mengapa Terjadi Kaskade

• Perjalanan Sammis-Star dan Cleveland-Akron menggeser
beban beban ke jalur terbatas

• Setelah Sammis-Star, Zone 3 (dan 2) relay di Ohio dan
Michigan menyebabkan 13 perjalanan antara 15:57:05 dan
16: 10: 38,350 EDT yang tidak akan terjadi begitu cepat
tanpa relay tersebut.

• Pengaturan relai pada jalur, generator dan penumpahan
muatan di timur laut tidak dikoordinasikan dan terintegrasi
untuk mengurangi kemungkinan kaskade, sehingga elemen
dan wilayah grid tidak dapat menyeimbangkan kembali.

• Fisika - setelah frekuensi, ayunan voltase dan daya mulai, 
grid tidak dapat pulih



Rekomendasi untuk Reliabilitas yang 
lebih baik

• Masalah kelembagaan (14 rekomendasi), termasuk:

1. Jadikan standar keandalan wajib dan dapat
dilaksanakan

2. Kembangkan mekanisme pendanaan independen
untuk NERC

3. Perkuat institusi keandalan, termasuk NERC dan
dewan daerah, dan definisikan persyaratan minimum 
dan jejak bersih untuk area kontrol dan otoritas
keandalan

4. nvestasi keandalan harus dapat dipulihkan pada
tingkat transmisi



Rekomendasi Reliabilitas

• Memperkuat dan mendukung tindakan NERC pada
tanggal 14 Februari 2004 (17), termasuk:

1. Perbaiki penyebab langsung pemadaman listrik
2. Perkuat program kepatuhan NERC
3. Dukung Audit Kesiapan Keandalan NERC
4. Tingkatkan pelatihan dan sertifikasi operator
5. Gunakan tindakan perlindungan sistem yang lebih

baik
6. Gunakan alat real-time yang lebih baik untuk

pemantauan dan operasi grid
7. Mempercepat dan memperbaiki standar keandalan



Rekomendasi Reliabilitas

• Keamanan fisik dan cyber (13):

1. Terapkan standar TI NERC

2. Mengembangkan prosedur manajemen TI

3. Tingkatkan kemampuan forensik dan diagnostik
IT

4. Menetapkan otoritas keamanan fisik dan cyber

5. Kontrol akses ke peralatan kritis Tenaga nuklir
Kanada (2)



Kenapa BlackOut bisa Terjadi?

• Sistem buatan manusia, dan tunduk pada
kegagalan mekanis dan kesalahan manusia.

• Audit kesiapan NERC adalah tindakan
pencegahan utama.

• Gugus Tugas A.S - Kanada telah diperpanjang
selama setahun untuk memberikan
pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi.



Prespektif Engineer


