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Abstract 
This paper describe correlation between various three phase power transformer winding with wavelet 
transform based differential relay setting value. The WPT is employed to obtain the characteristics of 
power transformer fault currents so that the type of faults can be determined. The algorithm is able to 
distinguish internal faults and normal condition as well as magnetizing inrush. The algorithm is tested 
for protecting various winding of power transformer. To reach good performance of the algorithm, 
hence relay setting value should be changed according to power transformer type. For various three 
phase power transformer winding Y-�, Y-Y, �-�, and, �-Y, hence the relay setting value are 12.10-2, 
15.10-2, 4.8.10-2   and,   7.10-2 respectively. 
 
Keyword-Wavelet packet transforms, three phase power transformer, differential protection, 
magnetizing inrush, relay setting value. 

 
1. Pendahuluan 

Peralatan proteksi merupakan komponen penting dalam sistim tenaga yang berguna untuk 
mendeteksi dan mengisolasi adanya gangguan. Skema proteksi yang tepat haruslah dipilih 
sedemikian sehingga menghasilkan keamanan operasi peralatan-peralatan sistim tenaga dan menjaga 
keandalan pada sistem secara keseluruhan. 

Pada dasarnya, proteksi pada trafo daya antara lain menggunakan: rele arus lebih, relai 
tekanan, dan relai differensial. Pada teknik proteksi differensial, dibutuhkan arus differensial, yaitu 
beda arus antara sisi primer dan sisi sekunder suatu trafo daya. Arus ini dideteksi dengan 
menggunakan tarfo arus (Current Transformer).  Fokus utama dalam memproteksi trafo daya tiga 
fasa adalah kecepatan respon relai dan kemampuan untuk membedakan antara gangguan internal, 
gangguan eksternal dan arus magnetizing inrush.  

Konsep proteksi differensial berdasarkan asumsi bahwa saat terjadinya gangguan internal, 
komponen fundamental arus differensial lebih besar dibandingkan dengan arus differensial saat trafo 
tanpa beban.  Konsep proteksi seperti ini memiliki kelemahan saat terjadi arus magnetizing inrush.  

Secara umum proteksi trafo daya secara konvensional menggunakan teknik analisa 
harmonik untuk mengindentifikasi tipe arus yang mengalir pada trafo daya. Ada beberapa algoritma 
yang digunakan pada analisa harmonik, antara lain Sine-Cosine correlation, Rectangular Transform, 
discrete fourier transform, Walsh function, least square method, haar function dan filter kalman. 
Penelitian sebelumnya tentang proteksi trafo daya menggunakan berbagai pendekatan antara lain: 
Jaringan Syaraf Tiruan dan logika fuzzy. 

Makalah ini memperkenalkan algoritma baru menggunakan metode TWP untuk 
membedakan antara gangguan internal, arus magnetizing inrush dan kondisi normal pada trafo daya 
tiga fasa. TWP digunakan untuk memperoleh ditail dan aproksimasi arus differensial pada trafo daya 
tiga fasa untuk berbagai level resolusi. Nilai absolut ditail level ke-2 arus differensial dibandingkan 
dengan nilai k, nilai k ini selanjutnya disebut nilai setting relai yang nantinya digunakan untuk 
membedakan antara gangguan internal dan gangguan eksternal. Selanjutnya algoritma ini 
diaplikasikan untuk memproteksi trafo daya dengan berbagai jenis belitan, untuk mengetahui 
hubungan antara jenis belitan terhadap nilai setting relai yang benar. 
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2. Transformasi Wavelet 
2.1. Transformasi Wavelet Diskrit (TWD) 
 Transformasi wavelet untuk masukan data diskrit },...,,{}{ 110 −== Nn fffff dimana N adalah 
panjang data, dapat ditulis dalam bentuk matriks seperti persamaan (1) di bawah ini: 

fW=α                                                                         (1) 
Dimana α terdiri dari N koefisien wavelet dan W(NxN) adalah matriks ortogonal yang tersusun dari 
vektor baris dasar. Vektor baris dasar terdiri dari himpunan angka yang disebut koefisien filter 
wavelet dan koefisien filter skala. 

Jika sebuah wavelet dipilih, maka dapat digunakan koefisiennya untuk mendefenisikan dua 
buah filter: Low Pass Filter (LPF) dan High Pass Filter (HPF). Masing-masing kedua filter 
menggunakan himpunan koefisien filter wavelet yang sama, namun dengan urutan yang terbalik dan 
tanda plus dan minus yang berulang. Pasangan filter seperti ini disebut Quadrature Mirror Filter 
(QMF). LPF dan HPF juga disebut filter skala dan filter wavelet. Filter ini digunakan untuk 
membentuk matrik filter, yang diberi notasi G dan H. 

Untuk menguraikan sinyal, Mallat memperkenalkan algoritma rekursif yang dikenal dengan 
algoritma piramid. Algoritma ini memberikan gambaran hirarki dan multiresolusi dari sebuah sinyal. 
Pada algoritma ini, himpunan masukan data dilewatkan pada LPF dan HPF. Tiap keluaran filter 
terdiri dari N/2 koefisien wavelet. Keluaran dari LPF adalah koefisien aproksimasi },...,,{ 1

12/
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1

1
0

1
−= Naaaa  

pada level resolusi pertama. Keluaran dari HPF adalah koefisien ditail },...,,{ 1
12/

1
1

1
0

1
−= Ndddd  pada level 

resolusi pertama. Koefisien aproksimasi 1a dapat digunakan sebagai data input untuk pasangan filter 
wavelet yang lain., menghasilkan koefisien aproksimasi },...,,{ 2

12/
2
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2
0

2
−= Naaaa dan koefisien ditail  

},...,,{ 2
12/

2
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2
0

2
−= Ndddd  dengan panjang data N/4 pada resolusi level kedua.. Proses ini dilanjutkan sampai 

pada resolusi level terakhir. Karena data input merupakan aproksimasi pada resolusi terendah (level 
0), dalam hal ini, },...,,{ 110

0
−== Nffffa , maka algoritma TWD dapat ditulis dengan persamaan (2) 

berikut: 

                      
1G −= mm aa  dan 1H −= mm ad          (2) 

 
dimana m notasi resolusi level dan Nm 2log,...,2,1= . Gambar 1 menunjukan proses penguraian sinyal 
tersebut. 

 
 

Gambar 1. Penguraian Sinyal 0a  sampai pada level m menggunakan TWD 
 

Resolusi yang berbeda pada setiap level tergantung dengan interval sampling. Untuk level m 
interval sampling sama dengan 2m. Makin besar interval sampling, resolusi menurun. Beda informasi 
antara aproksimasi pada level m-1 sama dengan ditail pada level m. 
 
2.2. Transformasi Wavelet Paket (TWP) 

  TWP merupakan perluasan dari algoritma TWD. Pada algoritma piramid, cabang ditail tidak 
digunakan untuk perhitungan selanjutnya, hanya aproksimasi yang digunakan untuk mendapatkan 
aproksimasi dan ditail pada level resolusi yang lebih tinggi. Pad TWP, masing-masing cabang 
koefisien aproksimasi dan koefisien ditail pada level m digunakan untuk menguraikan sinyal pada 
level resolusi m+1. Penguraian sinyal dengan menggunakan algoritma TWP ditunjukan pada gambar 
2. 
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Fig.2. Penguraian Sinyal input 0a  menggunakan TWP 
 
3. Metodelogi Penelitian 
 Sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah model sederhana mesin tunggal dengan 
trafo 13.8/150 kV. Jenis belitan trafo yang diujikan adalah 1) Y-�, 2) Y-Y, 3) �-Y dan, 4) �-�. 
Saluran transmisi merupakan 2 seksi saluran 150 kV, dengan masing-masing seksi sepanjang 25 km.  
 

 
Gambar 3. Model Sistem 

 
 Algoritma diuji menggunakan data simulasi dengan menggunakan MATLAB/SIMULINK. 
Tiga buah CT yang identik terhubung segitiga untuk belitan trafo daya tiga fasa yang terhubung 
bintang dan tiga buah CT yang identik terhubung bintang untuk belitan trafo daya tiga fasa yang 
terhubung segitiga. Arus differensial adalah arus yang diukur pada titik D. Untuk melihat korelasi 
antara jenis belitan trafo daya terhadap nilai setting relai k, maka dibutuhkan jumlah arus differensial 
yang berasal dari berbagai kondisi dan jenis belitan trafo yang berbeda-beda. Kondisi tersebut antara 
lain: 1)Arus normal, trafo tanpa beban, 2) Arus megnetizing inrush, trafo tanpa beban, 3) Gangguan 
internal di sisi primer (F1) dan sekunder trafo (F2), trafo dibebani. Untuk semua kondisi, arus 
differensial dicuplik dengan frekuensi sampling sebesar 25 kHz. 

 Agar dapat membedakan berbagai kondisi gangguan, maka sinyal arus differensial harus 
diuraikan. Gambar 4 menunjukan contoh perubahan arus differensial saat terjadinya gangguan 
internal. 
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Gambar 4. Arus differensial pada trafo daya (fasa A) saat terjadi gangguan internal. 

 
Gambar 5 menunjukan hasil penguraian sinyal arus differensial (50 Hz) yang dicuplik 

dengan frekuensi sampling sebesar 25 kHz menggunakan fungsi wavelet daubechies (db4). 
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Fig.5. Hasil penguraian sinyal arus differensial 

 
Data arus differensial yang diperoleh dari simulasi menggunakan SIMULINK selanjutnya 

digunakan untuk melihat korelasi antara jenis belitan trafo daya tiga fasa terhadap nilai setting relai k. 
MATLAB digunakan untuk mengimplementasikan algoritma TWP, dalam paper ini fungsi wavelet 
yang digunakan adalah daubechies db4. Db4 digunakan untuk menguraikan sinyal sampai pada level 
resolusi kedua. Nilai absolut ditail pada level resolusi kedua dibandingkan dengan nilai setting relai 
k, dan hasil perbandingan digunakan untuk membedakan antara gangguan intrernal, eksternal dan 
magnetizing inrush. Prosedur algoritma yang diusulkan dapat digambarkan pada diagram alir seperti 
yang ditunjukan pada gambar 6. 

 

 
Fig.6. Diagram alir algoritma TWP yang diusulkan. 

 
4. Hasil dan Pembahasan 

Berbagai jenis dan lokasi gangguan untuk berbagai jenis belitan trafo daya tiga fasa telah 
dievaluasi. Tabel 1 menunjukan hubungan antar jenis belitan trafo terhadap nilai setting relai k. 
 
Tabel.1. Korelasi Jenis Belitan Trafo Terhadap nilai Setting Relai (k) 
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Belitan  
Trafo Operasi 

Jenis  
Gangg
guan 

Seting  
Relai 
( k ) 

Ket 

Normal  12.10-2 Tidak 
Trip 

Inrush  12.10-2 Tidak 
Trip 

3L 12.10-2 Trip 
2LG 12.10-2 Trip 
2L 12.10-2 Trip 

Hubung 
Singkat 
Sisi 
Primer 1LG 12.10-2 Trip 

3L 12.10-2 Trip 
2LG 12.10-2 Trip 
2L 12.10-2 Trip 

Y-� 

Hubung 
Singkat 
Sisi 
sekunder 1LG 12.10-2 Trip 

Normal  15.10-2 Tidak 
Trip 

Inrush  15.10-2 Tidak 
Trip 

3L 15.10-2 Trip 
2LG 15.10-2 Trip 
2L 15.10-2 Trip 

Hubung 
Singkat  
sisi primer 

1LG 15.10-2 Trip 
3L 15.10-2 Trip 
2LG 15.10-2 Trip 
2L 15.10-2 Trip 

Y-Y 

Hubung 
Singkat  
sisi 
sekunder 1LG 15.10-2 Trip 

 
Tabel 1 merupakan hasil pengujian yang dilaksanakan terhadap berbagai jenis belitan trafo daya tiga 
fasa. Pengujian bertujuan untuk melihat kinerja algoritma TWP dalam meproteksi trafo daya tiga 
fasa. Dari tabel juga terlihat bahwa algoritma memiliki selektifitas yang baik, yaitu dapat 
membedakan antara gangguan hubung singkat dengan kondisi normal, dan arus inrush. Agar relai 
differensial bekerja dengan baik maka besar nilai setting relai (k) harus diubah-ubah untuk jenis 
belitan trafo daya yang berbeda-beda. 

 
4. Kesimpulan 

Proteksi differensial dengan menggunakan TWP untuk menentukan berbagai tipe arus pada 
trafo telah diuji. Penggunaan TWP untuk menguraikan sinyal dapat membedakan antara gangguan 
internal, kondisi normal dan arus magnetizing inrush. Hasil penelitian menunjukan bahwa agar 
algoritma bekerja dengan baik, maka nilai setting relai k harus diubah untuk jenis belitan trafo yang 
berbeda. Untuk trafo daya belitan Y-�, Y-Y, �-�,dan  �-Y nilai setting k berturut-turut adalah 
12.10-2, 15.10-2, 4,8.10-2 dan 7.10-2.. 

 
Appendik 

A. Parameter Sumber 
Generator G1 
0.5 GVA ; 13.8 kV; X/R Ratio = 5 
Generator G2  
1.5 GVA ; 150 kV; X/R Ratio = 5 
B. Parameter Trafo 
Trafo 3 fasa 50 MVA, 50 Hz, 13,8/150 kV, Yg/� Belitan  
Belitan Primer      : R = 0,002 p.u., X = 0,08 p.u. 
Belitan Sekunder : R = 0,002 p.u., X = 0,08 p.u. 
C. Parameter Saluran Transmisi 

Belitan 
Trafo�

Operasi� Jenis 
Ganggg

uan�

Seting 
Relai 
( k )�

Ket�

Normal  4,8.10-2 Tidak 
Trip 

Inrush  4,8.10-2 Tidak 
Trip 

3L 4,8.10-2 Trip 
2LG 4,8.10-2 Trip 
2L 4,8.10-2 Trip 

Hubung 
Singkat  
sisi primer 

1LG 4,8.10-2 Trip 
3L 4,8.10-2 Trip 
2LG 4,8.10-2 Trip 
2L 4,8.10-2 Trip 

-� 

Hubung 
Singkat  
sisi 
sekunder 1LG 4,8.10-2 Trip 

Normal  7.10-2 Tidak 
Trip 

Inrush  7.10-2 Tidak 
Trip 

3L 7.10-2 Trip 
2LG 7.10-2 Trip 
2L 7.10-2 Trip 

Hubung 
Singkat  
sisi primer 

1LG 7.10-2 Trip 
3L 7.10-2 Trip 
2LG 7.10-2 Trip 
2L 7.10-2 Trip 

�-Y 

Hubung 
Singkat  
sisi 
sekunder 1LG 7.10-2 Trip 

�

�
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R1 = 0.01273 ohm/km, R0 = 0.3864 ohm/km 
L1 = 0.00293 H/km, L0 = 0.00413 H/km 
C1 = 0.012 µF/km, C0 = 0.007 µF/km 
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