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Abstract 
 

Unbalanced and distorted source 
voltages will cause neutral current increase and 
phase currents become distorted. In this paper, a 
control method for series active power filter that 
implemented as voltage unbalance and distortion 
compensator is described. This control approach 
is based on detection input unbalanced  and 
distorted voltages. By calculating positive 
sequence voltages, a new three phase balance 
voltages will be achieved, but they are still 
distorted. A low pass filter (LPF) is needed to 
filter out the unwanted contents. By subtracting 
these waveforms from the input voltages, the 
reference compensated waveform is obtained.  
Simulation is done to verify analysis. 
 
Kata kunci : tapis daya aktif, nonlinier, PWM 
converter 
 
 
I. Pendahuluan 

Dewasa ini, peralatan listrik yang 
berbasis elektronika daya semakin banyak 
digunakan. Peralatan-peralatan ini umumnya 
menyebabkan arus yang ditarik dari sumber 
memiliki kandungan harmonisa yang cukup 
signifikan dan faktor dayanya rendah. Selain itu 
karena adanya pemakaian beban-beban satu fasa 
akan menyebabkan ketidakseimbangan pada arus 
fasa. Kondisi di atas secara interaksi akan 
menyebabkan tegangan pada konsumen menjadi 
tidak seimbang, mengalami distorsi dan 
bertambahnya arus netral. Kondisi ini akan 
berdampak negatif pada konsumen lainnya.  

Berbagai macam usaha untuk 
memperbaiki telah dilakukan. Bhavaraju 
mengusulkan suatu metoda untuk 
mengkompensasi ketidakseimbangan tegangan 
pada PCC dengan cara menginjeksikan tegangan 
urutan negatif melalui suatu tapis daya aktif yang 
dihubungkan secara seri pada salah satu tegangan 
fasa. [1]. Pada [2] diusulkan suatu metoda untuk 
menyeimbangkan beban tiga fasa tak seimbang 
dengan menggunakan current-type PWM 
converter yang akan menginjeksikan arus urutan 
negatif.  

Pada paper ini akan diusulkan suatu 
metoda untuk memperbaiki tegangan tiga fasa 
yang tidak seimbang dan terdistorsi dengan 
mengimplementasikan suatu tapis daya aktif yang 
dipasang seri antara sumber tiga fasa dan beban. 
Teknik pengontrolan yang digunakan untuk tapis 
daya aktif tersebut berbeda dengan paper [1] dan 
[2] dan diharapkan mampu memfungsikan tapis 
daya aktif sebagai alat kompensasi 
ketidakseimbangan dan distorsi tegangan. Untuk 
mendukung analisa, maka simulasi akan 
dilakukan. 
 
 
II. Tapis Daya Aktif Seri dan Pengaruh 
Sumber Tak Ideal 
 Suatu PWM converter tiga fasa yang 
mampu mengalirkan daya dua arah dengan 
implementasi saklar elektronik berkecepatan 
tinggi sering dimanfaatkan sebagai tapis daya 
aktif. Jika tapis daya aktif ini dipasang secara seri 
antara sumber dan beban, maka dinamakan tapis 
daya aktif seri (series active power filters = 
series APF). 
 

 
Gambar 1.  Tapis daya aktif seri. 

 
Pada Gb-1 ditunjukkan suatu tapis daya 

aktif seri yang dipasang pada sumber tiga fasa 
(mengandung impedansi sumber) dan beban R. 
Jika sumber tiga fasa merupakan sumber 
tegangan yang tidak seimbang, maka dapat 
dinyatakan dengan persamaan 
 

sav = )tsin(Va ω     (1) 

sbv = )120tsin(V o
b −ω    (2) 
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