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Abstrak-Filter aktif digunakan untuk mengisolasi
harmonik yang berkaitan dengan sistem distribusi
power. Tegangan masukan dideteksi melalui suatu
sensor tegangan untuk dijadikan acuan pembentukan
arus masukkan yang sefasa dengan tegangan.
Kemudian gelombang sinusoidal ini akan dikalikan
dengan suatu faktor pengali yang merupakan
keluaran dari PI controller. Hasil perkalian antara
faktor pengali dengan gelombang sinusoidal hasil
deteksi sensor tegangan merupakan arus masukan
referensi. Dengan mengurangkan arus masukan
referensi terhadap arus beban akan diperoleh arus
kompensasi referensi. Sinyal gate dapat diperoleh
dengan membandingkan arus kompensasi referensi
dengan arus kompensasi aktual. Dengan strategi
pengontrolan ini, maka filter daya aktif akan mampu
menjadikan arus sumber memiliki bentuk mendekati
sinusoidal dengan nilai THD yang rendah serta faktor
daya mendekati satu.
Kata kunci : Filter Daya Aktif, Beban nonlinier,
PWM Converter

1. PENDAHULUAN

Penyearah merupakan media penghubung
antara peralatan modern yang kita gunakan dengan
sistem instalasi. Penyearah ini menarik arus yang
mengandung komponen harmonisa. Usaha yang telah
dilakukan untuk membatasi dan mengurangi
kandungan harmonisa diantaranya dengan
menggunakan filter daya pasif LC yang dipasang pada
sistem. Tetapi metoda ini memiliki banyak kelemahan
karena penapisan filter daya pasif ini sangat
bergantung pada impedansi sumber. Sedangkan untuk
rencana ke depan telah diusulkan penggunaan PWM
(Pulse Width Modulation = modulasi lebar pulsa)
sebagai pengganti dari penyearah tradisional.

Oleh sebab itu untuk memperbaiki
kelemahan filter daya pasif ini, maka akan
dikombinasikan dengan filter daya aktif untuk
mengeliminasi komponen yang tidak diinginkan
dengan menyuntikan komponen yang identik tetapi
berlawanan. Sebenarnya filter daya aktif ini,
merupakan suatu sumber arus terkendaliyang
diimplementasikan oleh PWM converter. Pada sistem
tiga fasa implementasi filter daya aktif menggunakan
perhitungan daya reaktif sesaat sebagai dasar

pengontrolan, sedangkan untuk sistem satu fasa
metoda ini tidak dapat digunakan.

2. LATAR BELAKANG TEORI

Pada Gb-1 ditunjukan suatu filter daya aktif
paralel yang terpasang pada sistem dengan beban
nonlinier. Filter daya aktif pada gambar tersebut
diimplementasikan oleh PWM converter satu fasa
dengan empat buah saklar semikonduktor (MOSFET),
penyearah dioda sebagai catu daya bagi peralatan
berbasis elektronika daya, sebuah induktor pada sisi
masukan untuk membentuk arus dan sebuah kapasitor
pada sisi DC.

Gb-1 Pemasangan Filter daya aktif pada sistem

Pada saat pensaklaran T1 hingga T4 PWM
converter sebagai inti dari filter daya aktif akan
beroperasi sebagai sumber arus terkendali yang
mampu melakukan tracking pada arus sisi masukan.
Naik turunnya arus pada PWM converter dapat diatur
dengan cara : setengah siklus positif yang dapat
dilakukan dengan menutup saklar T2 dan T4 sehingga
arus PWM converter akan naik (Gb-2)

Gb-2 kondisi saklar saat arus induktor naik
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