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KAIDAH – KAIDAH RANGKAIAN IMPEDANSI

Tegangan total pada R dan L yang terhubung seri dengan sumber daya
dengan arus sebesar ! " = !$%&(()*+) adalah

Dalam bentuk fasor maka :

Perbandingan antara tegangan dan arus pada resistor dan induktor
yang terhubung seri disebut impedansi dari hubungan seri ini, yaitu :

Sehingga dapat diimplementasikan untuk
rangkaian LC dan RC



IMPEDANSI LEBIH DARI 2 ELEMEN
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Diasumsikan masing – masing
reaktansi elemen C dan L berfungsi
sebagai satu elemen impedansi maka :

Untuk menentukan tegangan di elemen k maka
dapat berlaku pembagi tegangan seperti berikut ini:



HUBUNGAN PARALEL DAN KAIDAH PEMBAGI ARUS
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Dua atau lebih impedansi yang terhubung paralel akan bertegangan
sama. Jika tegangan adalah V maka arus pada impedansi ke k adalah

Dengan -. = /
01

disebut admintansi. Arus total dalam hubungan parallel

adalah

Dengan -23245 adalah 

Sehingga dapat diturunkan formula pembagi arus seperti berikut ini:



IMPEDANSI SECARA UMUM
Impedansi secara umum dituliskan seperti berikut ini:

• Bagian riil adalah resistansi dan bagian imajiner adalah 
reaktansi.

• Resistansi dan reaktansi merupakan fungsi dari ! (frekuensi).
• Reaktansi yang bernilai positif disebut reaktansi induktif.
• Reaktansi yang bernilai negatif disebut reaktansi kapasitif.

• Bagian ril dan bagian imajiner merupakan fungsi 
dari frekuensi.

• Resistansi dan reaktansi dari impendansi secara 
umum merupakan fungsi frekuensi.

• Meskipun impedansi merupakan pernyataan yang 
berbentuk kompleks akan teapi impedansi bukanlah 
fasor. 
• Fasor adalah pernyataan dari sinyal sinus
• Impedansi adalah pernyataan elemen.



OPERASI FASOR DAN IMPEDANSI
Rangkaian RL dengan total impedansi seperti berikut ini :

Jika fasor tegangan !" = !$∠&$ diterapkan pada hubungan seri '( maka arus yang mengalir adalah



TEOREMA RANGKAIAN DI KAWASAN FASOR
• Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas menyatakan bahwa
fasor keluaran sebanding dengan fasor
masukan, yang secara matematis dapat
dinyatakan dengan

Dimana Y adalah fasor keluaran, X adalah
fasor masukan, K adalah konstanta
proportionalitas

• Prinsip Superposisi
a. Prinsip superposisi hanya berlaku jika
seluruh sistem yang ditinjau mempunyai
frekuensi sama.

b. Prinsip superposisi berlaku di kawasan
waktu untuk setiap rangkaian linier, tetapi
berlaku di kawasan fasor hanya apabila
masukan-masukan mempunyai frekuensi
sama.

• Prinsip Thevenin dan Norton
a. Konsep umum mengenai teorema Thévenin
dan Norton dibidang fasor, sama dengan
rangkaian di kawasan waktu.

b. Tegangan ekivalen Thévenin adalah tegangan
hubungan terbuka pada terminal beban.

c. Arus ekivalen Norton adalah arus hubung
singkat pada terminal beban.



METODE SUPERPOSISI

Tentukan nilai !" !

Note : Rangkaian ini
terdiri dari dua
sumber daya dengan
frekuensi yang 
berbeda!

Pada saat sumber arus 3$%&2( ) dimatikan, maka :

Pada saat sumber tegangan 20$%&4( ) dimatikan, maka :

,-. dan ,-/ tidak dapat dijumlahkan dengan fasor
karena sumber daya tersebut memiliki frekuensi yg
berbeda, maka harus dijumlahkan dengan
kawasan waktu



METODE RANGKAIAN EKUIVALEN THEVENIN & NORTON
Carilah rangkaian ekuivalen Thevenin yang dilihat oleh induktor L

Jika induktor dilepaskan maka untuk simpul A dan B berlaku

Tegangan Thévenin :

Impedansi Thévenin !"# , dihitung dengan
melihat impedansi dari terminal AB dengan
semua sumber dimatikan.

Arus Norton : 
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