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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini, penggunaan beban listrik bersifat induktif dan peralatan 

listrik yang berbasis elektronika daya berkembang pesat, karena mempunyai 

efisiensi yang tinggi dan perancangannya lebih kritis atau sesuai kebutuhan. 

Peralatan yang berbasis elektronika daya merupakan peralatan yang di 

dalamnya mengandung komponen-komponen semiconductor switch seperti 

dioda, thyristor, atau TRIAC yang saat ini dapat kita temui hampir di seluruh 

peralatan elektronik misalnya Uninterruptible power supply (UPS), Air 

Conditioner (AC), atau lampu hemat energi yang akan menyerap arus yang 

mempunyai bentuk gelombang tidak sinusoidal dan biasa disebut beban non 

linear. 

Penggunaan beban non linear akan menginterferensi gelombang 

fundamental dan amplitudo dari arus maupun tegangan sehingga menjadi 

tidak sinusoidal lagi dan hal ini biasa disebut harmonisa [1]. Harmonisa 

merupakan suatu gejala yang terjadi akibat dioperasikannya beban listrik 

non linier yang menghasilkan gelombang dengan frekuensi-frekuensi tinggi 

(merupakan kelipatan dari frekuensi fundamentalnya) [2]. Jika harmonisa 

terjadi pada suatu sitem melebihi batas yang diijinkan akan menyebabkan 

beberapa masalah, antara lain pemanasan pada kawat netral dan 

transformator, kesalahan pada sistem proteksi, kerusakan pada capasitor 

bank, penyimpangan penunjukkan alat ukur, dan menimbulkan rugi-rugi 

pada transmisi tenaga listrik. [3] 

Dalam upaya memperoleh efisiensi pengoperasian dan pemanfaatan 

sistem tenaga listrik, maka pengaruh harmonisa harus diperhitungkan. Oleh 

karena itu, sebagai tindakan yang dibutuhkan, usaha untuk menganalisis 

pengaruh harmonisa sangat diperlukan demi menjaga kualitas daya dari 

suatu sistem kelistrikan. Salah satu usaha untuk mengatasi permasalahan 

yang mulai populer adalah multilevel inverter dibandingkan dengan inverter 
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konvensional.[4] Topologi dari multilevel inverter dibagi menjadi 3 tipe, 

yaitu flying capacitor, diode clamped dan cascaded multilevel inverter.[5] 

Cascaded multilevel inverter adalah satu topologi yang paling populer 

digunakan dari beberapa inverter H-bridge satu fasa dan sumber DC. 

Cascaded multilevel inverter membutuhkan paling sedikit komponen pada 

tingkatan tegangan sama dibandingkan jenis multilevel inverter lain [6]. 

Banyak teknik pemicuan inverter salah satunya menggunakan metode 

triangular-sampling current. Metode triangular-sampling current memiliki 

tingkat tetinggi untuk metode cascade active Power filter. Pengontrol arus 

ini berbasis dengan fitur-fitur inverter yaitu cepat mengontrol arus, operasi 

switching untuk injeksi harmonisa [7]. 

PQ theory adalah teknik kontrol yang digunakan untuk menghasilkan 

arus referensi untuk SAF [8]. Pada tugas akhir ini pq theory digunakan untuk 

kalkulasi arus referensi. Sumber tegangan dan arus beban digunakan dalam 

perhitungan ini, keduanya diubah ke dalam koordinat αβ agar lebih mudah 

dalam perhitungan dalam mendapatkan nilai daya aktif dan daya reaktif. 

Frekuensi tinggi dalam daya aktif dan daya reaktif dikurangi dengan 

menggunakan low pass filter untuk mendapatkan nilai arus kompensasi. 

Dalam sistem ini kontrol PI digunakan untuk mempertahankan nilai 

DC-link yang merupakan bagian dalam proses kalkulasi sinyal referensi 

pada PQ theory. Akan tetapi PI-controller konvensional memiliki 

kelemahan terhadap beban non-linier sehingga nilai DC-link menjadi tidak 

konstan [9]. Oleh karena itu diperlukan Fuzzy-PI untuk mempertahankan 

nilai DC-link, sehingga nilai sinyal referensi untuk kompensasi harmonisa 

pada grid tetap konstan dan stabil. Algoritma fuzzy berisi potongan program 

yang terdiri dari fungsi-fungsi yang berguna untuk perolehan nilai koefisien 

kontrol.[10] Proses ini akan dipengaruhi langsung oleh error dan delta error 

secara real time.  

 

1.2 Rumusan masalah 

Permasalahan yang akan di bahas dalam tugas akhir ini adalah: 
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1. Bagaimana merancang cascaded multilevel inverter dan inverter

konvensional sebagai kompesator harmonisa beban non linier?

2. Bagaimana merancang cascaded multilevel inverter berbasis fuzzy-PI

sebagai kompensasi harmonisa akibat beban non linier?

3. Bagaimana perbandingan THD arus sebelum dan sesudah

menggunakan cascaded multilevel inverter berbasis fuzzy-PI?

1.3 Tujuan 

Maksud dan tujuan dari tugas akhir ini antara lain : 

1. Merancang, mensimulasikan dan menganalisa cascaded multilevel inverter

dan inverter konvensional sebagai kompesator akibat beban non linier.

2. Merancang, mensimulasikan dan menganalisa cascaded multilevel inverter

berbasis fuzzy-PI sebagai kompensator harmonisa akibat beban non linier.

3. Membandingkan nilai harmonisa sistem pada saat menggunakan inverter

konvensional, cascaded multilevel inverter dan cascaded multilevel inverter

berbasis fuzzy-PI.

1.4  Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan pada tugas akhir ini, yaitu: 

1. Fokus pembahasan pada tugas akhir ini penggunaan filter aktif untuk

kompensasi arus.

2. Nilai frekuensi keluaran cascaded multilevel inverter 50Hz.

3. Spesifikasi rectifier menggunakan default MATLAB.

4. Teknik pemicuan pada cascaded multilevel inverter dengan metode

triangular-sampling current.

5. Simulasi dan analisis menggunakan simulink MATLAB.


