
Modeling and Simulating
Series RLC



Rangkaian RLC Sederhana



Hukum Tegangan Kirchof 

• Jumlah tegangan yang melewati 
rangkaian sama dengan jumlah tegangan 
yang melewati setiap elemen rangkaian

• VAC = VR + VL + VC

• Menggunakan Hukum Ohm, tegangan 
yang melewati setiap elemen rangkaian 
dapat dihitung



RLC dengan Tegangan Resistor



Model Rangkaian



Keterangan Model Rangkaian

• Diagram diatas memperlihatkan persamaan yang 
dimodelkan dengan Simulink.

• R=70, C = 0.00003, dan L=0.04.
• Tegangan Resistor adalah jumlah dari tegangan sumber, 

Tegangan kapasitor, dan tegangan induktor.
• Diperlukan arus dalam rangkaian untuk menghitung 

tegangan kapasitor dan induktor.
• Untuk menghitung arus, kalikan tegangan resistor 

dengan gain 1/R.
• Hitung tegangan kapasitor dengan mengintegralkan arus 

dan mengalikan dengan gain 1/C.
• Tegangan induktor diperoleh dengan menghitung 

tururnan arus dan mengalikan dengan gain L



RLC dengan Tegangan Induktor

• Dalam model sebelumnya digunakan blok 
Derivative, Sum, dan dua Gain yang 
membentuk looping aljabar.

• Adanya looping membuat komputasi 
berjalan lambat dan hasilnya kurang 
akurat.

• Penggunaan blok Derivative dapat 
dihindari dengan persamaan tegangan 
induktor



Model Rangkaian



Keterangan model

• Diagram diatas memperlihatkan persamaan yang 
dimodelkan dengan simulink.

• Tegangan induktor adalah jumlah tegangan sumber, 
tegangan resistor, dan tegangan kapasitor.

• Diperlukan arus dalam rangkaian untuk menghitung 
tegangan resistor dan kapasitor. 

• Untuk menghitung arus, integralkan tegangan induktor 
dan bagi dengan L

• Hitung tegangan kapsitor dengan mengintegralkan arus 
dan membaginya dengan C.

• Hitung tegangan resistor dengan mengalikan arus 
dengan gain R.



Tugas

• Gambarkan dan simulasikan kedua model 
diatas dengan Simulink.

• Tambahkan blok Scope untuk melihat 
tegangan yang dihasilkan.

• Bandingkan hasil yang diperoleh dan 
waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan simulasi.



Analisa Respon Rangkaian RLC



Analisa

• Transfer function dari tegangan input ke 
tegangan output adalah:

• Perkalian LC mengendalikan frekuensi signal

• RC mengendalikan seberapa lebar signal

• Untuk membangun signal, filter di tuning ke 
frekuensi 1 rad/s, atur L=C=1 dan gunakan R 
untuk tuning signal.



Analisa Frekuensi

• Bode diagram dapat digunakan untuk
melihat karakteristik jaringan RLC.

• Gunakan fungsi tf untuk mendapatkan nilai
fungsi transfer.

R = 1; L = 1; C = 1;

G = tf([1/(R*C) 0],[1 1/(R*C) 1/(L*C)])

• Gunakan diagram Bode untuk mengetahui
respon frekuensi

Bode(G), grid





Analisa Frekuensi

• RLC filter mencapai beban maksimum
pada frekuensi 1 rad/s

• Untuk mendapatkan signal yang lebih
sempit, cobalah meningkatkan nilai R, 
sbb:
R1 = 5; G1 = tf([1/(R1*C) 0],[1 1/(R1*C) 1/(L*C)]);

R2 = 20; G2 = tf([1/(R2*C) 0],[1 1/(R2*C) 1/(L*C)]);

bode(G,'b',G1,'r',G2,'g'), grid

legend('R = 1','R = 5','R = 20')





Analisa Respon Waktu

• Kita dapat menguji sifat signal rangkaian 
G2(R=20) dengan mensimulasikan, 
bagaimana transformasi filter gelombang 
sinus dengan frekuensi 0.9, 1, dan 1.1 
rad/s.
t = 0:0.05:250;

subplot(311), lsim(G2,sin(t),t), title('w = 1')

subplot(312), lsim(G2,sin(0.9*t),t), title('w = 0.9')

subplot(313), lsim(G2,sin(1.1*t),t), title('w = 1.1')





TuGas

• Buat m-file untuk analisa di atas, dan tulis
hasil analisanya dalam laporan Praktikum.

• Buat simulasi dengan simulink, rangkaian
RLC di bawah ini, dengan nilai R. L, C 
berturut-turut adalah 10 ohm, 0,1 H, dan 1 
nF.



RC - Series



RLC - Series


