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Abstract 
 

A control strategy for shunt active power 
filter to improve power quality with unbalanced 
ac source is proposed in this paper. By using abc-
αβ transformation, distorted load currents and 
positive sequence input voltages are transformed 
into two axes coordinates to obtain instantaneous 
real power. Based on dc component of 
instantaneous real power, active source currents 
references will be calculated. These currents are 
sinusoidal whose each phases shifted 120o. 
Compensating currents are determined by 
subtracting the source references from load 
currents.  Compensation of harmonics, reactive 
power and unbalance are well done by active 
power filter with the proposed strategy . 
Simulation is given to complete analysis. 
 
Kata kunci : tapis daya aktif, harmonisa, PWM 
 
 
1. Pendahuluan  

Dewasa ini konsumsi energi listrik 
didominasi oleh pemakaian beban-beban 
nonlinier baik satu fasa maupun tiga fasa. Beban 
nonlinier ini muncul dalam implementasi 
penyearah dioda ataupun penyearah thyristor 
yang dilengkapi tapis pada sisi keluarannya 
sebagai catu daya tegangan searah bagi peralatan-
peralatan berbasis elektronika daya seperti 
konverter statis pengendali mesin listrik, pengisi 
batere, UPS, komputer, fluorescent lamp, dll. 
Beban nonlinier yang terhubung pada jala-jala 
listrik selalu menarik arus dengan tingkat 
kandungan harmonisa tinggi yang akan 
mengakibatkan terjadinya distorsi pada arus dan 
tegangan serta faktor daya rendah. Selain itu,  
adanya pemakaian beban nonlinier satu fasa juga 
akan mengakibatkan ketidakseimbangan arus dan 
tegangan. Adanya kandungan harmonisa pada 
arus jala-jala juga akan menimbulkan dampak 
negatif terhadap peralatan lain yang terpasang 
pada sistem, di antaranya adalah : 

• terjadinya pemanasan lebih pada 
induktor dan motor 

• pembebanan lebih pada trafo dan 
generator, arus lebih pada kapasitor yang 
digunakan sebagai pengkoreksi faktor 
daya 

• meningkatnya daya reaktif 
• kesalahan pembacaan alat ukur  
• dan lain-lain 

Kondisi di atas tidak boleh dibiarkan karena akan 
menyebabkan kualitas daya dari sistem menurun 
dan akhirnya menjadi masalah yang sangat serius. 
 Untuk mengurangi kandungan 
harmonisa dan mencegah terjadinya kerusakan 
pada peralatan, maka berbagai langkah telah 
dilakukan. Cara yang paling mudah dilakukan 
adalah dengan memasang tapis daya pasif LC 
pada sistem. Karena tapis jenis ini memiliki 
karakteristik penapisan yang  sangat terpengaruh 
impedansi sumber, maka cara ini memiliki 
banyak kelemahan. Cara antisipasi dapat 
dilakukan dengan menggunakan penyearah 
berbasis PWM (modulasi lebar pulsa) untuk 
menggantikan penyearah dioda atau thyristor. 
Penyearah berbasis PWM akan menghasilkan 
tegangan keluaran yang lebih baik dan menarik 
arus jala dengan tingkat kandungan harmonisa 
yang rendah serta memiliki faktor daya 
mendekati satu [1]-[3]. Tetapi cara tersebut hanya 
dapat dilakukan untuk pemasangan baru, karena 
tidak mungkin menggantikan penyearah 
tradisional yang telah terpasang. Paper [4], [5] 
menggunakan suatu tapis daya aktif yang 
diimplementasikan dengan PWM converter untuk 
menekan kandungan harmonisa. Dengan 
menggunakan teori daya reaktif sesaat sebagai 
basis pengontrolan, tapis daya aktif mampu 
melakukan fungsi penapisan pada sumber 
tegangan ideal. Untuk tegangan tak ideal, paper  
[6] menggunakan strategi pengontrolan berbasis 
tegangan kapasitor pada dc-link. 
 Berbeda dengan apa yang telah 
dilakukan para peneliti di atas, pada paper ini 
penulis mengusulkan suatu metoda pengontrolan 
pada tapis daya aktif berbasis pada kesamaan 
daya nyata beban. Dengan dasar ini, suatu tapis 
daya aktif hanya akan mengalirkan daya reaktif 
sedangkan sumber hanya mengirimkan daya 
nyata. Selain itu hanya dibutuhkan sebuah LPF 
(low pass filter) pada rangkaian kontrol yang 
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