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1. Pendahuluan 

Saluran transmisi mengandung komponen induktans dan resistans. Komponen ini menyebabkan 

drop tegangan pada saluran, sehingga daya tidak dapat disalurkan ke beban secara maksimal. Solusi dari 

masalah ini, umumnya menggunakan kapasitor yang dipasang baik seri maupun paralel. Namun, 

kapasitor ini nilainya tertentu dan tidak fleksibel. Dengan penggunaan komponen elektronika daya, 

dapat ditemukan solusi lain agar nilai kapasitor menjadi lebih fleksibel. Peralatan yang menggunakan 

komponen elektronika daya sebagai kompesator dapat berupa thyristor-controlled series capacitor 

(TCSC) dan magnetic energy recovery switch (MERS). Keunggulan TCSC adalah respons dalam 

menanggapi gangguan dan lebih ekonomis karena tidak memerlukan trafo tegangan tinggi , keunggulan 

MERS adalah cocok untuk aplikasi daya tinggi dan kendalinya sederhana [1]. Pada paper ini akan 

dibandingkan hasil kompensasi kedua kompensator tersebut untuk mengevaluasi peningkatan 

pengiriman daya aktif.  

2. Prinsip Kerja 

a. TCSC  

Rangkaian dasar TCSC terdiri dari 2 buah thyristor, kapasitor (C), dan induktor (L) [2]. Sepasang 

thyristor dengan konfigurasi back to back digunakan untuk mengatur arus melalui L. Semakin besar 

sudut penyulutan kedua thyristor, arus melalui L akan semakin kecil dan reaktans TCSC akan semakin 

besar. Reaktans TCSC ini digunakan untuk mengompensasi drop tegangan akibat XL saluran. Rangkaian 

dasar TCSC yang ditunjukkan pada Gbr. 1.  

 

Gbr. 1 Rangkaian dasar TCSC 
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TCSC ini dirangkai seri dengan beban sehingga disebut kompensator reaktif seri. Rangkaian TCSC 

yang diterapkan pada saluran 3 fase ditunjukkan pada Gbr. 2.  

 

Gbr. 2 Rangkaian TCSC 3 fase  

Rangkaian kendali, zero cross detection, dan rangkaian dasar TCSC berada di subcircuit TCSC_R, S, 

dan T. Di dalam subcircuit TCSC_R, S, dan T, terdapat subcircuit gate, fb, dan tcsc. Subcircuit tcsc 

ditunjukkan oleh Gbr. 1. Subcircuit gate (Gbr. 4) berfungsi untuk menghasilkan sinyal penyulutan untuk 

thyristor pada rangkaian TCSC. Subcircuit fb (Gbr. 5) berfungsi rangkaian pengolah isyarat umpan balik 

untuk menghasilkan sudut penyulutan.  

 

Gbr. 3 Subcircuit TCSC_R, S, dan T 
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Gbr. 4 Subcircuit gate 

Pada subcircuit gate, terdapat bagian untuk mendeteksi zero crossing. Pendeteksian zero crossing 

ini digunakan untuk menyinkronkan gate switching dengan fase tegangan line to neutral. Sudut 

penyulutan antar thyristor berbeda fase 180o.  

 

Gbr. 5 Subcircuit fb 

Tegangan beban (line to neutral) akan digunakan sebagai sinyal umpan balik dan masuk ke 

rangkaian kendali. Tegangan beban (line to neutral) rms akan melalui pembagi tegangan dan 

dibandingkan dengan tegangan referensi (5 V) untuk menghasilkan error. Error ini akan dikompensasi 

oleh PI untuk menghasilkan sudut penyulutan yang sesuai untuk TCSC. Sudut penyulutan akan semakin 

besar dengan bertambahnya drop tegangan. Drop tegangan semakin besar dengan bertambahnya arus 

menuju beban. Sudut penyulutan makin besar, reaktans TCSC makin besar. Dengan demikian drop 

tegangan dapat diatasi. 

b. MERS 

Konfigurasi MERS terdiri dari 4 buah switch dan sebuah kapasitor per fase-nya. Peralatan ini 

dirangkai seri antara sumber AC dan beban sehingga disebut kompensator reaktif seri [3]. Konfigurasi 

MERS ditunjukkan pada Gbr. 6.  
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Gbr. 6 Rangkaian dasar MERS 

 

Gbr. 7 Penerapan MERS pada saluran  transmisi 3 fase 

Prinsip kerja MERS adalah dengan cara menghidupkan dan  mematikan dua buah switch yang 

bersilangan secara bersamaan dengan mengikuti frekuensi sumber. Dalam setengah siklus, dua buah 

switch (S1 dan S3) hidup, arus yang mengalir akan men-charge dan men-discharge kapasitor. Pada 

setengah siklus yang lain, switch (S2 dan S4) yang akan menyala dengan arus yang berkebalikan. Prinsip 

kerja MERS ini dapat dilihat pada Gbr. 8. Dapat diamati juga pada Gbr. 9 bahwa saklar turn off pada 

tegangan nol sehingga dapat memiliki rugi penyaklaran yang rendah.  

 

Gbr. 8 Polar penyaklaran dan bentuk gelombang 
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Gbr. 9 Zero voltage saat turn off 

Dengan dilakukannya pengendalian saklar seperti yang dijelaskan diatas maka akan dicapai 3 

mode operasi yang berbeda yaitu balance mode, dc offset mode, dan discontinuous mode.  Mode 

operasi dc offset dan discontinuous dapat dilihat pada Gbr. 10 dan Gbr. 11.  

 

 

Gbr. 10 Dc offset mode 
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Gbr. 11  Discontinuous mode 

Kompensasi reaktif yang variabel dapat dicapai dengan pengendalian arus yang mengalir ke 

kapasitor. Kendali didasarkan pada pergeseran sinyal gate. Variabel kendali yang disebut fase  𝛿 adalah 

beda fase antara tegangan saluran dengan waktu penyaklaran. Nilai 𝛿 bergantung pada seberapa besar 

daya reaktif harus disuplai ke saluran. Dengan pengendalian 𝛿 ini, balance mode, dc-offset mode, dan 

discontinuous mode dapat dicapai.  

Untuk mengendalikan tegangan pada sisi penerima, kendali PI (proportional integrator) 

diterapkan pada rangkaian MERS (Gbr. 12). Tegangan yang digunakan adalah tegangan line to line. Zero 

cross detection (ZCD) diterapkan pada rangkaian ini sebagai acuan pergeseran fase. Seperti telah 

dijelaskan sebelumnya, pergeseran fase ini dinyatakan dengan nilai 𝛿.  

Untuk umpan balik, nilai rms tegangan line to line dibandingkan dengan tegangan referensi. Galat 

yang dihasilkan dikompensasi oleh kendali PI untuk menentukan nilai 𝛿, kemudian diberikan pada gate 

untuk membangkitkan sinyal gate. Pada keluaran PI ini diterapkan sebuah limiter agar nilai 𝛿 tetap 

berada pada area operasi.  

 

Gbr. 12 Kendali PI 
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3. Hasil Simulasi 

Simulasi dilakukan dengan menggunakan PSIM dengan menggunakan tiga kondisi beban yaitu 

beban nol, beban 50%, dan beban 100%. Parameter saluran : resistans = 0,36 ohm dan XL = 41,86 mH. 

Tegangan line to line rms = 220 V dengan frekuensi 50 Hz. Tegangan beban pada saluran 3 fase tanpa 

kompensasi ditunjukkan pada Gbr. 13. 

 

Gbr. 13 Tegangan beban tanpa kompensasi  

Tegangan beban tanpa kompensasi akan menurun kerana ada drop tegangan pada saluran akibat 

XL saluran. Semakin besar daya beban, maka arus yang mengalir pada beban semakin besar, sehingga 

drop tegangannya akan semakin besar.  

a. TCSC  

Parameter TCSC yang digunakan adalah C = 242,06 uF dan L = 41,86 mH. Parameter kendali PI : 

gain = 10 dan time constant = 0,1. Tegangan beban dengan kompensasi seri TCSC ditunjukkan pada Gbr. 

14.   
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Gbr. 14 Tegangan beban dengan kompensasi TCSC  

Dengan TCSC, maka drop tegangan pada beban dapat diatasi, walupun masih terjadi drop 

tegangan sebesar 0,8 V (pada beban 50%) dan 1,6 V (pada beban 100%) yang diakibatkan oleh resistans 

saluran.  Pada saat terjadi perubahan beban, awalnya terjadi overshoot atau under shoot, namun hal 

tersebut dapat segera diatasi oleh TCSC melalui aksi umpan balik.  

 

Gbr. 15 Sudut penyulutan thyristor TCSC 

Dengan semakin bertambahnya beban, tegangan beban akan semakin turun, sehingga error 

antara tegangan rms line to neutral beban dengan referensi semakin besar. Hal ini menyebabkan sudut 
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penyulutan semakin besar (Gbr. 15 atas) dan reaktans TCSC menjadi lebih besar. Melalui proses inilah, 

drop tegangan pada beban yang bertambah dapat diatasi.  

b. MERS 

Parameter MERS yang digunakan adalah C = 0.403 mF. Parameter kendali PI : gain = 1 dan time 

constant = 0,01. Penerapan MERS pada saluran transmisi 3 fase dicoba dengan 3 buah kasus yang 

berbeda yaitu saat tanpa beban, beban 50 %, dan beban 100 %. Pada Gbr. 16 dapat dilihat bahwa MERS 

mampu mengkompensasi drop tegangan pada saluran. Dengan hasil tersebut maka daya yang disalurkan 

oleh sumber dapat ditingkatkan. Sedangkan tegangan pada kapasitor, tegangan MERS, dan arus dapat 

diamati pada Gbr. 17. Dapat diamati bahwa mode operasi yang terjadi adalah dc-offset baik pada beban 

penuh maupun beban setengah penuh.  

 

Gbr. 16 Tegangan beban dengan kompensasi MERS 

 

Gbr. 17 Tegangan kapasitor, tegangan MERS, dan arus saat no load, 50 % load, dan 100 % load 
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c. PERBANDINGAN TCSC dan MERS 

 

Gbr. 18 Daya yang disalurkan ke beban ketika tanpa kompensasi, ketika menggunakan TCSC, dan ketika menggunakan MERS 

Dari Gbr. 18 dapat diamati bahwa  kompensator (TCSC maupun MERS) dapat meningkatkan aliran 

daya ke beban, sehingga meningkatkan utilitas saluran. Dari hasil pengamatan pula, pada beban 50%, 

MERS mampu sedikit lebih baik dalam meningkatkan transfer daya aktif dibanding TCSC. Sedangkan 

pada beban 100%, ternyata TCSC mampu lebih meningkatkan aliran daya aktif dibanding MERS dengan 

perbedaan yang signifikan. Pada beban penuh, TCSC mampu meningkatkan daya ke beban sebesar 

80,56%, sedangkan MERS 55,7%.  

4. Kesimpulan 

Simulasi ini menyajikan dua buah kompensator seri yaitu TCSC dan MERS. TCSC dan MERS ini 

diterapkan pada saluran 3 fase. Hasil simulasi kedua kompensator tersebut dibandingkan dengan hasil 

simulasi tanpa kompensasi. Kedua kompensator tersebut mampu mengompensasi drop tegangan yang 

disebabkan oleh XL saluran. Dengan adanya kompensasi ini, daya aktif yang disalurkan ke beban dapat 

ditingkatkan sehingga utilitas saluran dapat ditingkatkan. Pada beban 50%, MERS sedikit lebih baik 

dalam meningkatkan aliran daya aktif dibanding TCSC. Sedangkan, pada beban penuh, TCSC mampu 

lebih meningkatkan aliran daya aktif dibanding MERS. Unit kendali PI pada simulasi ini, baik pada TCSC 

maupun MERS, mampu mengatasi perubahan beban, sehingga tegangan beban konstan.  
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