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ABSTRACT
A technique of determining the size of the capacitor and a dummy loadfor microhydroelectric power
generation system that uses inductionmachine as a generator is done by creating a model of the
componentsand systems, loading scenario, and setting the system parameters inorder to obtain the
optimum size of the capacitor and the dummy loadsimultaneously. Thesimulation results can already
provide informationabout the size of all these components and simultaneously inform thelimits of the
maximum active power that can be generated by thegenerator. In this paper the loading scenario is pure
resistiveloading so it is not confirmed whether the method can also be used todetermine the size of the
components of a system in which there areinductive loads.
Keywords: Capacitor Bank, PLTMH, Asynchronous Generator
PENDAHULUAN
Dengan kemajuan pola pikir masyarakat dan
kesadaran untuk melakukan konservasi energi
pemanfaatan pembangkit listrik skala kecil dengan
sumber energi terbarukan dari alam menjadi sebuah
kecenderungan. Sebagai contoh adalah pembangkit
listrik dengan tenaga air bersakala kecil.
Fakta yang lain yang berhubungan dengan hal
ini adalah kecenderungan pemanfaatan mesin induksi
(asinkron) sebagai generator sebagai pasangan dari
turbin-turbin dengan skala mikro dan piko . Alasannya
jelas sekali karena mesin ini memiliki desain yang
kokoh dan relatif tidak memerlukan perawatan
dibandingkan dengan mesin sinkron. Alasan lain
adalah harganya yang juga jauh lebih murah
dibandingkan dengan mesin sinkron magnet
permanen yang sangat umum digunakan sebagai
pasangan turbin kecil pada era pengembangan dan
ketika aplikasinya masih banyak bertujuan untuk riset.
Mesin induksi kebanyakan dirancang secara
default untuk diaplikasikan sebagai motor penggerak
dan bukan sebagai generator. Untuk mengoperasikannya sebagai generator, mesin induksi perlu
dirangkaikan dengan peralatan lain yang berfungsi
untuk mencatu daya reaktip yang dibutuhkan oleh
beban. Biasanya hal ini disiasati dengan
menambahkan kapasitor bank atau generator ini
dioperasikan secara paralalel dengan generator lain
atau bahkan grid agar daya reaktip yang dibutuhkan
beban bisa dicatu dari sumber ini.

Dalam artikel ini disajikan sebuah metode
untuk menentukan besarnya kapasitor yang
dibutuhkan pada sebuah pembangkit listrik tenaga air
berskala mikro, dan karena berbagai macam
pertimbangan desain dan ekonomisnya, pada
pembangkit semacam ini lebih dipilih untuk
membuang daya lebih dibandingkan dengan
berinvestasi pada peralatan pengendali pada sisi input
daya mekanisnya. Kenyataan ini menyebabkan
penggunaan beban semu (dummy load) menjadi
pilihan pada pembangkit yang tidak dihubungkan
dengan grid. Penentuan besar daya dummy load ini
juga sekaligus dilakukan bersamaan dengan
penentuan besar kapasitor yang diperlukan.
Untuk menyederhanakan pembahasan dan
membuat pemodelan ini dapat diverifikasi nantinya,
maka semua spesifikasi, lingkungan dan ukuran
sistem dibuat dengan berdasar pada sebuah desain
sistem kasus yang tipikal. Pemodelan ini didasarkan
pada sistem tenaga listrik pikohidro yang merupakan
kerjasama antara Universitas Jember dengan Pondok
Pesantren Mahfilud Duror
METODOLOGI PENELITIAN

Metode ini secara umum adalah
perhitungan aliran daya pada sistem dengan
jumlah bus yang sedikit. Sebenarnya bisa saja
dibangun dengan dua bus namun pemodelan
dengan menggunakan software Matlab akan
lebih mudah jika dimodelkan dengan beberapa
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