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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kegagalan Isolasi 

 

Isolasi berfungsi untuk memisahkan bagian-bagian yang mempunyai beda 

tegangan agar diantara bagian-bagian tersebut tidak terjadi lompatan listrik (flash-

over) atau percikan listrik (spark-over).
[1]

 Kegagalan isolasi pada peralatan 

tegangan tinggi yang terjadi pada saat peralatan sedang beroperasi bisa 

menyebabkan kerusakan alat sehingga kontinuitas sistem menjadi terganggu. Dari 

beberapa kasus yang terjadi menunjukkan bahwa kegagalan isolasi ini berkaitan 

dengan adanya peluahan sebagian (partial discharge). Peluahan sebagian ini dapat 

terjadi pada material isolasi padat, material isolasi cair dan juga material isolasi 

gas.  

 

B. Peluahan Sebagian 
 

 

Peluahan sebagian merupakan peristiwa peluahan listrik lokal yang 

menghubungkan sebagian isolasi di antara dua konduktor. Peluahan tersebut dapat 

terjadi baik di permukaan maupun di tengah bahan isolasi. Peristiwa ini ditandai 

dengan pelepasan atau loncatan muatan listrik pada sebagian kecil sistem isolasi 

listrik dan tidak menjembatani ruang antara dua konduktor secara sempurna. 

Peluahan sebagian dapat terjadi pada bahan isolasi padat, bahan isolasi cair 
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maupun bahan isolasi gas. Berdasarkan lokasi terjadinya, peluahan sebagian dapat 

dikategorikan sebagai peluahan di dalam bahan isolasi, peluahan permukaan, dan 

korona. 
[5]

 

 

Peluahan pemukaan terjadi pada permukaan bahan isolasi seperti ditunjukkan pada 

gambar 2.1.a. Peluahan di dalam bahan isolasi terjadi akibat adanya 

ketidaksempurnaan pada bagian dalam bahan isolasi seperti ditunjukkan pada 

gambar 2.1.b. Sedangkan korona merupakan peluahan sebagian yang terjadi di 

bagian yang runcing pada konduktor metal yang ditunjukkan pada gambar 2.1.c. 

Secara umum jenis-jenis peluahan sebagian terbagi atas: 

 

Gambar 2.1 Jenis - jenis sumber peluahan 

sebagian
[5] 

 

(a) peluahan rongga, (b) peluahan permukaan dan (c) peluahan korona  
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 Peluahan rongga 

Peluahan rongga (void discharge) adalah peluahan yang terjadi karena adanya 

gelembung udara yang terdapat pada sebuah bahan dielektrik. Pada umumnya 

kekuatan isolasi gas (gelembung udara) yang ada jauh lebih kecil dari 

isolasi padat. Saat suatu bahan dielektrik padat mengalami tekanan listrik, gas 

tersebut akan memikul tekanan medan listrik yang lebih besar dibanding isolasi 

padat. Walaupun besar tegangan yang dipikul isolasi padat merupakan tegangan 

nominalnya, namun tegangan tersebut dapat saja menghasilkan tekanan medan 

listrik yang sudah melebihi kemampuan isolasi gas dalam gelembung udara. Jika 

tekanan listrik pada gelembung udara tersebut melebihi kemampuan isolasinya, 

maka peluahan dapat terpicu. 
[6] 

 

 Peluahan permukaan
 

Peluahan permukaan (surface discharge) merupakan peluahan yang terjadi pada 

suatu daerah yang berhubungan langsung (paralel) dengan permukaan dielektrik, 

dimana daerah tersebut mengalami tekanan medan listrik yang sangat tinggi 

(berlebihan), sehingga memicu terjadinya peluahan. Peluahan ini akan sangat 

mungkin terjadi jika kekuatan permukaan bahan dielektrik lebih kecil daripada 

kekuatan isolasi yang kontak langsung dengan bahan dielektrik tersebut.
[6] 

 

 Peluahan korona 

Peluahan korona (corona discharge) merupakan peluahan yang terjadi akibat 

adanya peristiwa percepatan ionisasi di bawah tekanan medan listrik. Peristiwa 

ionisasi ini terjadi akibat perubahan struktur molekul netral atau atom netral yang 
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disebabkan oleh adanya benturan antara atom netral dengan elektron bebas yang 

ada di udara. Ionisasi biasanya hanya menjembatani sebagian daerah (peluahan 

sebagian) pada sela antara elektroda. Medan listrik yang lebih kuat terdapat di 

sekitar konduktor-konduktor yang tajam (runcing) atau yang mempunyai jari-

jari lengkungan yang kecil. Jika satu elektroda mempunyai jari-jari lebih kecil 

dibanding elektroda yang lain, maka korona akan hadir di sekitar elektroda yang 

kecil atau elektroda yang lebih tajam. 
[6] 

 

Ketika peluahan sebagian terjadi, akan menghasilkan beberapa gejala timbulnya 

energi yang dilepaskan, beberapa bentuk dari energi tersebut antara lain : 

 Elektromagnet yaitu radio, cahaya dan panas 

 Akustik yaitu audio dan ultrasonik 

 Gas yaitu ozon dan oksida nitrat 
[7]

 

Secara umum peluahan sebagian dapat dinyatakan sebagai pulsa dengan durasi 

waktu yang sangat singkat. Durasi pulsa yang terjadi bergantung pada jenis 

sumber peluahan sebagian. Peluahan sebagian akibat adanya serpihan logam pada 

bagian dalam isolasi padat menghasilkan pulsa dengan durasi yang sangat cepat 

~0.9 ns dan peluahan permukaan menghasilkan pulsa dengan durasi sekitar 17 ns 

dan korona menghasilkan pulsa dengan durasi paling lambat, yakni ~50 ns.
[9] 
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Karakteristik peluahan sebagian dapat juga dilihat dari frekuensi saat terjadinya 

peluahan. Untuk menentukan frekuensi peluahan dapat menggunakan  fungsi  

FFT  (Fast  Fourier  Transform).
 [16]

 FFT  berfungsi  untuk merubah gelombang 

dari domain waktu menjadi domain frekuensi. 

 
 

Gambar 2.2 FFT Peluahan Sebagian
[16]

 

Gambar 2.2 adalah gambar FFT dari gelombang peluahan sebagian. Terdapat 

beberapa frekuensi dari gelombang peluahan. Frekuensi  dominan dapat 

dilihat pada daerah yang memiliki amplitudo tertinggi. Dari gambar 2.2 frekuensi 

dominan yang dihasilkan berkisar 0.6 GHz (600 MHz). Dalam penelitian ini 

yang dilakukan penentuan frekuensi dominan dengan menggunakan bantuan 

software matlab. 

 

C. Bahan isolasi polimer
 

 

Polimer adalah merupakan substansi-substansi yang terdiri dari molekul makro 

yang panjang, dibentuk dari molekul kecil (monomer) atau sekumpulan molekul 

yang merupakan unit yang bersambungan. Sebuah monomer adalah substansi yang 

rendah berat molekulnya, yang mana dapat bereaksi dengan baik mengikat bersama  
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untuk menghasilkan polimer yang tinggi berat molekulnya. Unit yang berulang-ulang 

mengikat di dalam rantai polimer dinamakan "unit monomer", dan reaksi keseluruhannya 

menjadi polimer disebut “polimerisasi”. 

 

Polimer juga dapat dibagi ke dalam thermoplastic dan thermosetting menurut sifat 

thermal dan sifat kimia, thermoplastic adalah material-material sintetik yang bersifat 

kaku dan kuat pada temperatur normal, dan menjadi elastis pada temperatur yang 

lebih tinggi. Thermosetting dapat disambung dan diputus juga larut dalam cairan 

organik tertentu pada temperatur yang lebih tinggi. Bahan isolasi untuk secara 

komersial dapat diklasifikasikan seperti pada tabel 2.1 dibawah ini: 

 

Tabel 2.1 Klasifikasi beberapa dielektrik padat 

Organik Inorganik 

Synthetic Polymers 

Thermoplastic Thermosetting 

Amber Keramik Perspex Epoksi Resin 

Kertas Gelas Polyethylene Phenolics 

Karet 

Fiber 

glass 

Polystyrene Urea formaldehyde 

Kayu Enamel Polyvinyl chloride Crosslinked polyethylene 

Resin 

 

Polyamid Elastomers 

  

Polycarbonate 
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Isolator listrik yang biasa dipakai di Indonesia saat ini adalah isolator berbahan 

porselin maupun gelas. Pemakaian isolator jenis ini pada sistem transmisi listrik 

yang cenderung bertegangan semakin tinggi tidaklah cocok karena rapat masa 

(density) porselin maupun gelas yang semakin tinggi akan menyebabkan semakin 

besarnya biaya menara transmisi. Disamping itu proses pembuatan porselin 

maupun gelas memerlukan suhu 1000°C.
[9] 

 

Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh isolator polimer yaitu ringan, kepadatan 

material polimer lebih rendah dibandingkan keramik maupun gelas, sehingga 

mudah dalam penanganan maupun instalasi, bentuk geometri sederhana, karena 

mempunyai karakteristik jarak rambat yang relatif besar menyebabkan desain 

isolator polimer sederhana, tahan terhadap polusi, karena bahan polimer 

mempunyai sifat menolak air (hydropobic) yang baik. Sehingga air atau kotoran 

lainnya akan sukar menempel pada permukaannya meskipun dioperasikan pada 

kondisi lingkungan yang berpolusi maka isolator polimer mempunyai ketahanan 

tegangan yang baik.
[10]

  

 

Sedangkan kekurangan yang dimilki oleh isolator polimer adalah 

penuaan/degradasi pada permukaannya (surface ageing), stress yang disebabkan 

antara lain karena korona, radiasi UV atau zat kimia dapat menyebabkan reaksi 

kimia pada permukaan polimer. Sehingga dapat merusak permukaan polimer 

(penuaan) yang dapat menghilangkan sifat hidrophobicnya, mahal, bahan 

penyusun polimer lebih mahal dibandingkan dengan porselin maupun gelas, 
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kekuatan mekaniknya kecil, isolasi polimer biasanya tidak mampu untuk 

menyokong dirinya sendiri. 
[10] 

 

Agar isolator dapat melaksanakan fungsi dengan baik harus mempunyai sifat 

elektris, mekanis dan sifat kimia yang baik. Sifat elektris merupakan sifat yang 

paling penting suatu isolator dalam hal ini ditunjukkan oleh kekuatan 

dielektrisnya yaitu kemampuan memisahkan bagian-bagian yang berarus atau 

bertegangan. Jadi kekuatan dielektrik adalah besarnya ketahanan suatu isolator 

untuk dapat bertahan terhadap tegangan listrik, isolator yang baik harus 

mempunyai sifat dielektrik yang besar. sifat elektris meliputi tegangan saat terjadi 

flashover, breakdown, kuat dielektrik bahan, resistivitas dan faktor kehilangan 

dielektrik. Sifat mekanis merupakan kemampuan dari bahan isolasi yang dapat 

menahan tekanan sehingga tidak merubah bentuk fisik dari bahan isolasi tersebut, 

sedangkan sifat kimia yaitu suatu kemampuan untuk tidak mengalami perubahan 

struktur kimianya ketika terjadi kelembaban udara ataupun basah disekitarnya. 

Besarnya medan listrik maksimum yang dapat ditahan suatu isolator tanpa 

merusak sifat isolasinya dinyatakan dengan persamaan: 

Emax = V/d (kV/ cm).......…………………(1) 

Dengan  

Emax : kuat medan listrik yang dapat ditahan oleh material isolasi (kV/cm) 

V : Tegangan maksimum yang tercatat pada alat ukur (kV) 

d : Ketebalan bahan isolasi (mm)
 [10]
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D.    Karet silikon 

 

Pada era globalisasi sekarang telah dikenal beberapa teknologi komposit dari 

isolator yaitu epoksi resin, PTFE, PUR, ethylene propylene rubber (EPR) dan 

karet silikon (SIR). Bagaimanapun juga untuk menghadapi mekanikal stress yang 

besar maka teknologi mulai beralih ke bahan rubber. Karet silikon merupakan 

bahan sintetis yang mempunyai tahanan yang besar pada suhu tinggi. Bahan ini 

lebih mahal dibandingkan dengan bahan lainnya tetapi untuk pemakaian khusus 

dapat dibenarkan karena memberikan sifat yang lebih unggul pada kabel, dapat 

bekerja secara terus-menerus pada suhu sampai dengan 150
o
C dan bisa juga lebih, 

isolasi listrik tidak begitu kuat pada suhu normal. Karet silikon tetap lentur pada 

suhu yang sangat rendah tetapi tahan terhadap minyak seperti halnya karet alami 

sehingga perlu pencegahan untuk melindunginya. Karet silikon sebagai isolasi 

dari kabel biasanya dilapisi dengan anyaman (serabut) fibreglass sedangkan untuk 

kabel dengan kawat ganda biasa diberi penyekat terhadap panas, minyak dan 

kebakaran. Bahan jenis ini dapat bekerja terus menerus dengan suhu kerja diatas 

85 
o
C, mempunyai konduktivitas listrik yang sangat rendah dan sangat 

hidrophobic, hingga dapat digunakan untuk bahan isolator, terutama isolator 

tegangan tinggi, untuk kepentingan pemakaian jaringan tegangan tinggi untuk 

pemakaian diluar ruang.
 [11]

  

 

Salah satu kelemahan dari karet ini adalah daya tahan terhadap minyak dan 

pelarut sangat sedikit. Sedangkan keuntungan dari karet silikon adalah flexibility 

meskipun di suhu rendah, high mechanical strength, tahan terhadap cuaca seperti 

ozon, radiasi ultraviolet dan panas. Selain itu, karet silikon juga superior di kelas 



16 
 

hidrofobik (tidak dapat larut dalam air tetapi dapat larut dalam minyak). Karet 

silikon merupakan satu-satunya material yang membentuk layer terhadap polusi di 

permukaannya. Sehingga leakage current dan flashover dapat direduksi. Sebagai 

tambahan, karet silikon tidak membutuhkan pembersihan secara berkala.
[11]

  

 

E.   Emisi akustik  

 

Emisi akustik didefinisikan sebagai gelombang transien elastis yang dibangkitkan 

oleh pelepasan energi (rapid of energy) di dalam suatu material yang mengalami 

keretakan sehingga menghasilkan penyebaran sinyal dan deformasi internal di 

dalam suatu material/bahan. Emisi akustik merupakan salah satu pengujian yang 

tidak merusak (Non Destructive Testing). Beberapa pengujian tidak merusak 

lainnya seperti Ultrasonic, X-Ray, Edy Current, Liquid, dan Thermographic. Pada 

penerapannya metode emisi akustik merupakan aplikasi NDT yang paling banyak 

digunakan saat ini. Kelebihan dari emisi akustik ini adalah dapat mendeteksi 

keseluruhan struktur material dengan meletakan sensor dibeberapa lokasi, 

pengujian dapat dilakukan saat struktur dalam keadaan berkerja, memungkinkan 

melakukan pemantauan terus menerus dengan menggunakan bantuan alarm, dapat 

mendeteksi perubahan mikroskopis bila energi yang dilepaskan sudah mencukupi 

dan penggunaan beberapa sensor memungkinkan menetuan sumber lokasi 

kesalahan, prinsip emisi akustik ini secara pasif mendengarkan gelombang suara 

yang dihasilkan oleh stress (tekanan) di dalam suatu material. Dengan demikian, 

seolah-olah suatu bahan material dapat “berbicara/mengeluh” apabila mereka 

memiliki masalah internal, seperti adanya pertumbuhan cacat (defect), 

perkembangan keretakan, dan kerusakan-kerusakan internal lainnya yang 



17 
 

diakibatkan oleh tekanan (stress). Gelombang suara yang terjadi yang berasal dari 

material dideteksi, lalu diubah oleh transducer piezoelektrik menjadi variable 

voltase (volt). Lalu, dengan peralatan yang terkomputerisasi, fungsi tegangan 

terhadap waktu dapat diketahui (V(t)) yang dapat dilihat pada gambar 2.3 

 
Gambar 2.3 Konsep uji emisi akustik 

[4]
 

 

Jadi, dengan menggunakan emisi akustik kerusakan skala kecil suatu material 

dapat dideteksi sedini mungkin untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan 

berbahaya yang dapat muncul di kemudian hari. Selain itu, dengan adanya emisi 

akustik dapat dilakukan uji tak merusak terhadap suatu bahan untuk menemukan 

cacat-cacat di saat bahan tersebut sedang digunakan. Dengan demikian, mengenai 

adanya pengetahuan mengenai emisi akustik dari suatu material, penelitian dan 

pengembangan di bidang material akan semakin berkembang. 
 

 

F.   Penelitian Pendukung 

 

Penelitian telah dilakukan oleh D Zhu, A J Mc Grail, S Swingler', D W 

Auckland and B R Varlow
[13]

 mengenai pendeteksian peluahan sebagian pada 
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terminasi kabel menggunakan teknik emisi akustik dan proses sinyal adaptif. 

Sebuah sistem yang didasari dari sistem emisi akustik yang berguna untuk 

mendeteksi kegiatan prilaku peluahan sebagian pada terminasi kabel. Dimana 

emisi akustik (AE) adalah pengujian yang digunakan untuk mendeteksi propagasi 

gelombang elastis yang dihasilkan oleh rapid deformasi atau gelombang 

deformasi yang terjadi secara cepat dalam suatu material. Sinyal yang diterima 

membawa informasi tentang sifat dari sumber sinyal dan bahan yang sudah 

termodulasi sinyalnya. Selain itu, sumber peluahan sebagian dalam terminasi 

kabel menghasilkan sinyal AE yang dapat dideteksi pada permukaan isolasi.  

Pada pengujian ini digunakan dua jenis metode yaitu dengan metode emisi akustik 

(acoustic emission) dan EDPM. Pada pengujian ini pengaturan pengujian sama 

yang berbeda hanya penggunaan sampel yang digunakan yaitu mengganti sampel 

AE untuk melakukan pengujian EDPM. Pada pengujian menggunakan sampel AE 

deteksi dilakukan dengan menggunakan proses pelubangan. Sebuah lubang 

dengan diameter 3 mm dibor dengan kedalaman 15 mm, lalu memasukan sebuah 

elektroda baja tegangan tinggi ke dalam lubang ini untuk memberikan rongga 

diameter 3 mm dari panjang variabel. Kemudian sebuah elektroda di ground kan 

dan ditempatkan pada jarak 5 mm di ujung luar yang tertutup dari lubang. AE dari 

peluahan terjadi di rongga ini dideteksi oleh permukaan probe yang ditempatkan 

pada jarak yang divariasikan dari rongga peluahan dan kemudian dikirimkan hasil 

gelombang nya kedalam osiloskop. 

Pengujian kedua dengan sampel EDPM juga digunakan untuk menetapkan 

kegiatan peluahan dekat dengan terminasi kabel. Dua jarum dengan jarak 2 mm 

yang dimasukkan ke dalam EDPM untuk menciptakan kesenjangan pada peluahan 
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yang kecil. Sebuah perak yang sudah dicat dengan jarak 1.5 mm diuji 

menggunakan pengaturan deteksi yang sama seperti sebelumnya.  

Dengan kata lain, pengujian ini dilakukan dengan menggunakan dua buah metode 

yang berbeda untuk mendapatkan hasil bahwa semakin jauh jarak sensor dari 

sumber peluahan maka semakin kecil energi yang dihasilkan lalu ketika semakin 

dekat jarak antara sensor dengan sumber peluahan maka semakin besar energi 

yang dihasilkan. 

 

Penelitian telah dilakukan oleh Tatsuya Sakoda, Jannus Maurits Nainggolan, 

Toshihiko Nakashima, Masahisa Otsubo
[14]

 mengenai diagnosis kerusakan isolasi 

dari Ethylene Propylene Rubber (EPR) menggunakan teknik emisi akustik yang 

membahas tentang hubungan antara penurunan kinerja isolasi ethylene propylene 

rubber (EPR) yang digunakan sebagai kabel dari bahan isolasidari kabel XLPE 

dengan cara menggunakan sensor emisi akustik. Adapun metode yang digunakan 

adalah dengan membentuk sebuah bahan EPR (200 mm x 200 mm) berbentuk 

piringan dengan ketebalan 10 mm, densitas 1,19 g / cm
3
, dan sebuah lubang 9,3 

mm yang mendalam dengan diameter 1,2 mm yang dibuat di dalam bagian EPR. 

Lalu sebuah elektroda jarum tembaga dengan diameter 6 mm dimasukkan sampai 

kedalaman 9 mm. Sisa kekosongan dengan panjang 0,3 mm dibuat didalam 

piringan EPR. Selain itu, piring elektroda melingkar dengan diameter 30 mm dan 

ketebalan 5 mm diatur di bagian bawah EPR. Peluahan sebagian dihasilkan 

dengan menerapkan tegangan AC 13,3 kV dengan frekuensi 60 Hz ke elektroda 

jarum. Kemudian ditangkap oleh sensor AE untuk dianalisis dari osiloskop. 

Sehingga hasil yang didapatkan pada penelitian ini adalah hubungan antara 
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penurunan kinerja isolasi bahan EPR dari sinyal AE karena peluahan sebagian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak hanya intensitas sinyal AE tetapi juga 

jumlah yang dihitung sinyal AE lebih dari nilai kritis yang sangat berguna untuk 

mendiagnosa EPR. Penelitian menunjukkan bahwa diagnosis jangka pendek 

mungkin gagal untuk melihat dari kerusakan isolasi. Artinya, muatan listrik dan 

sinyal AE meningkat secara bertahap sambil mengulangi kenaikan dan penurunan. 

Untuk menilai tingkat kerusakan, tidak hanya intensitas sinyal AE sebanding 

dengan besarnya peluahan sebagian. tetapi juga jumlah dihitung dari karakteristik 

komponen frekuensi sinyal AE, garis besar hubungan antara intensitas AE, jumlah 

sinyal AE dihitung, dan tingkat kerusakan yang diperoleh. 

 

Pengujian selanjutnya dilakukan oleh Department of Electrical Engineering 

bekerjasama dengan National Cheng Kung University dan Nan Jeon Institute of 

Technology, yang ditulis oleh Ju-Chu Hsieh, Cheng-Chi Tai, Ching-Chau Su, 

Chien-Yi Chen, Ting-Cheng Huang, Yu-Hsun Lin
[15]

 yaitu pengujian mengenai  

perbandingan metode emisi akustik dengan metode pengukuran arus impuls dan 

kapasitif coupler dalam mendeteksi peluahan sebagian pada terminasi kabel. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengembangkan metode pemeriksaan pada 

masalah sambungan kabel. Untuk melakukan pendeteksian prilaku peluahan 

sebagian (PD) yang terjadi pada isolasi kabel dapat menggunakan beberapa 

metode yang ada seperti metode pengukuran arus impuls, pengukuran kapasitif 

coupler dan pengukuran emisi akustik. Penyebab kerusakan isolasi pada kabel 

listrik biasanya dikarenakan konstruksi yang buruk, adanya tekanan, pengerutan, 
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atau kerusakan berjerumbai. Masalah lain yang mungkin terjadi karena listrik 

panas, atau faktor lingkungan kimia.  

 

Penelitian dilakukan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya peluahan 

sebagian. Maka sangat penting untuk industri tenaga listrik melakukan 

pencegahan awal dengan menggunakan beberapa metode yang membantu untuk 

mendeteksi adanya prilaku peluahan sebagian. Metode pengukuran peluahan 

sebagian dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu jenis listrik dan jenis non-

listrik. Namun, sejauh ini tidak ada metode inspeksi yang dapat diterima dan 

efektif untuk semua situasi yang ada sehingga setiap metode memiliki kondisinya 

yang sesuai dan dilarang. Dalam penelitian ini, tiga metode pengukuran peluahan 

sebagian berguna untuk melakukan pemeriksaan kabel listrik yang telah diadopsi 

dijelaskan sebagai berikut : 

(a) Metode pengukuran arus impuls: Metode ini menghubungkan resistansi 

secara seri dengan kawat tanah dari objek di bawah deteksi. Ketika PD 

terjadi, arus impuls yang akan terukur dari deteksi resistansi sebagai bagian 

dari rangkaian deteksi. Metode ini sangat sensitif dan dapat mengukur impuls 

dengan mudah. Unit diadopsi dalam pengukuran arus impuls PD diatur oleh 

IEC adalah pico coulomb atau pC. 

(b) Metode Pengukuran kapasitif coupler: Ketika PD terjadi di dalam kabel, 

sinyal impuls EM akan menyebar dengan lokasi kesalahan sebagai asalnya, 

lalu pada arah yang berlawanan sepanjang kabel menuju kedua ujungnya 
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(c) Metode pengukuran AE: Ketika sebuah PD merupakan sebuah impuls 

kemudian terjadi di dalam kabel sehingga impuls akan menghasilkan 

gelombang tekanan mekanis dalam dielektrik dan merumuskan sumber 

akustik untuk memancarkan gelombang akustik. Metode pengukuran AE 

menggunakan sensor AE untuk melekatkan langsung pada permukaan 

peralatan (atau kabel itu) dan menggunakan bahan piezoelektrik didalam 

bagian sensor untuk mengubah tekanan mekanis menjadi sinyal listrik AE, 

yang akan diperkuat sebelum tahap penguatan. 

 

Penelitian selanjutnya diketahui bahwa peluahan sebagian dilakukan dengan 

menggunakan sumber peluahan surface discharge, internal discharge, oil wedge 

discharge (Jian Ye, Shuqing Li and Tao Li, Changzheng Xia). Pada penelitian ini 

mengamati rentan frekuensi yang dihasilkan oleh sumber saat terjadinya 

peluahan sebagian. Dari ketiga sumber ini dapat diketahui perbedaan rentang 

frekuensi waktu peluahan yang terjadi pada internal discharge dengan rentang 

frekuensi 300-800 MHz, oil wedge discharge dengan range 50-800 MHz dan 

surface discharge 50-650 MHz. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, 

penelitian ini menggunakan sumber peluahan sebagian jenis corona. Sumber 

jenis corona ini dilakukan untuk mengamati durasi sinyal. Durasi sinyal yang 

dihasilkan dalam percobaan ini adalah dengan waktu berkisar 100 ns.
[8] 

 


