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RANGKAIAN TRANSIENT

1.1 Pendahuluan
Pada pembahasan rangkaian listrik, arus maupun tegangan yang dibahas adalah untuk kondisi steady state/mantap. Akan tetapi sebenarnya sebelum rangkaian
mencapai keadaan steady state, arus maupun tegangan pada rangkaian mengalami transisi (transient), dan apabila transisi ini berakhir maka dikatakanlah arus
maupun tegangan pada rangkaian tersebut telah mencapai keadaan steady state.
Adapun yang dibahas pada materi kuliah ini hanya mencakup rangkaian-rangkaian yang linear yang memiliki persamaan diferensial orde satu dan dua dengan
konstanta sembarang.

1.2 Kondisi Awal
Dalam analisa rangkaian transient perlu dibedakan tiga daerah waktu yaitu:
1. Sesaat sebelum dilakukan perubahan pada rangkaian (pada kuliah ini yang dimaksud perubahan adalah posisi dari saklar pada rangkaian) yang
dilambangkan pada saat t(0-).
2. Saat terjadinya perubahan yang dilambangkan pada saat t(0).
3. Sesaat setelah terjadinya perubahan yang dilambangkan pada saat t(0+).
Keadaan awal sangat diperlukan agar konstanta sembarang yang muncul dalam penyelesaian umum dari persamaan diferensial dapat dihitung.
Sebagaimana diketahui bahwa penyelesaian umum suatu persamaan diferensial orde satu akan berisikan satu konstanta sembarang dan untuk persamaan
diferensial orde dua akan berisikan dua buah konstanta sembarang sedangkan untuk orde n persamaan diferensial akan memiliki n buah konstanta sembarang.

1.3 Kondisi Awal Komponen Rangkaian
Komponen R
Pada resistor ideal, arus dan tegangan dihubungkan dengan hukum Ohm V = IR, bila tegangan tegangan yang dikenakan pada resistor (unit step) aka arus akan
mempunyai bentuk yang sama dengan tegangan yang hanya dirubah oleh faktor (1/R), maka dapat dikatakan bahwa arus yang mengalir pada resistor akan segera
berubah dengan seketika bila tegangan pada terminal resistor tersebut dirubah, sehingga dapat dikatakan bahwa pada resistor :
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iR(0-) ≠ iR(O) ≠ iR(0+)

Komponen L
Arus yang mengalir pada induktor tidak dapat berubah dengan seketika, karena energi yang secara tiba-tiba diberikan pada induktor tidak akan merubah arus yang
ada sebelumnya pada induktor tersebut, maka induktor akan bersifat sebagai rangkaian terbuka pada saat energi yang baru dikenakan pada induktor tersebut,
dengan demikian arus iL(0-) yang mengalir akan tetap mengalir disaat terjadinya perubahan pada terminal induktor, atau dapat dikatakan
iL(0-) = iL(0) = iL(0+)

Komponen C
Tegangan pada kapasitor C yang memiliki kapasitansi tetap tidak dapat berubah dengan seketika, hal ini dapat dilihat dari bila sebuah kapasitor yang tidak
bermuatan dihubungkan ke sumber energi, maka arus akan mengalir dalam waktu sesaat sehingga kapasitansi ekivalen dengan suatu rangkaian hubung singkat,
hal ini disebabkan tegangan dan muatan adalah berbanding lurus dalam kapasitor [v = q/c] sehingga muatan nol sebanding dengan tegangan nol (sifat hubungan
singkat).
Dengan muatan awal yang ada pada kapasitor, maka kapasitor ekivalen dengan sebuah sumber tegangan sebesar [v0 = q0/c] dimana q0 adalah muatan awal.
Adapun sifat dari ketiga komponen tersebut secara ringkas dapat diperlihatkan sebagai berikut :

Tabel.1.1 Sifat RLC
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1.4 Harga Awal Dari Suatu Turunan
Misalkan suatu rangkaian seri seperti dibawah ini :

Gambar 1.1 Rangkaian seri RL

maka menurut hukum Kirchoff, persamaan tegangan pada rangkaian di atas adalah :
(1.1)
atau dapat dibuat :
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atau :
atau :
(1.2)
Persamaan (1.2) memperlihatkan variasi turunan arus dengan waktu dan sebagaimana diketahui bahwa sesaat setelah saklar ditutup, pada rangkaian tidak mengalir
arus (karena sifat induktor yang tidak bisa berubah dengan seketika) maka sesaat setelah penutupan saklar, arus pada rangkaian adalah nol, sehingga persamaan
(1.2) berbentuk :
(1.3)
Besaran di/dt adalah merupakan kemiringan grafik arus sebagai fungsi waktu yang positif dengan magnitudnya adalah Vo/L, dalam suatu interval waktu yang
sangat kecil dan arus menaik secara linear dengan laju Vo/L mencapai harga i1 pada saat t1. Kemudian setelah interval waktu t1 maka harga arus adalah : i1 = (Vo/
L). t1 dan pada saat ini berdasarkan Persamaan (1.2), laju perubahan arus terhadap waktu dinyatakan dengan:
(1.4)
Misalkan arus terus menaik pada interval dari t1

t2, maka didapatkan grafik seperti berikut ini :

Gambar 1.2 Kurva pendekatan kondisi awal arus pada rangkaian RL seri

Dengan melanjutkan proses ini, seperti terlihat pada Gambar 1.2 di atas, maka akan diperoleh penafsiran secara geometris dan penyelesaian persamaan diferensial
dan semakin kecil interval waktu yang diambil kurva penafsiran akan semakin mendekati kurva yang sesungguhnya.
Adapun langkah-langkah untuk kondisi awal dari suatu turunan pada rangkaian:
1. Gantikan semua induktor dengan dengan rangkaian terbuka atau dengan sumber arus yang memiliki arus sebesar arus yang mengalir pada saat t(0+).
2. Gantikan semua kapasitor dengan hubungan singkat atau dengan sumber tegangan sebesar
3. Resistor/tahanan dibiarkan tetap tanpa ada perubahan.
Contoh :
Dari rangkaian di bawah ini :
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Carilah harga-harga : i(0+) ;

dan

bila saklar ditutup pada saat t = 0.

Jawab :
Karena sifat L yang tidak bisa berubah dengan seketika, maka rangkaian ekivalen dari rangkaian di atas saat saklar ditutup adalah :

maka terlihat bahwa i(0+) = 0.
Adapun persamaan tegangan pada rangkaian setelah penutupan saklar adalah :
(a)
Pada saat saklar ditutup arus yang mengalir pada rangkaian adalah nol dan karena sifat dari L yang tidak bisa berubah dengan seketika, maka saat setelah
penutupan saklar (t =
), dengan demikian persamaan (a) menjadi :
atau
atau:
Amp/det
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untuk mendapatkan

, maka persamaan (a) dideferensialkan satu kali :

atau :

Contoh
Rangkaian di bawah ini sudah dalam keadaan steady state.

Pada saat t = 0 saklar dipindahkan ke posisi 2, carilah i(0+) ;

dan

.

Jawab :
Adapun bentuk rangkaian ekivalen dalam keadaan steady state :

Maka sewaktu saklar di posisi 1 besar arus pada rangkaian adalah :
Adapun bentuk rangkaian setelah saklar di posisi 2 adalah :

Karena sifat L yang tidak dapat berubah dengan seketika, maka :
Saklar di posisi 2, maka persamaan tegangan pada rangkaian adalah :
(a)
atau :
atau :
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atau

Bila persamaan (a) di diferensialkan satu kali maka diperoleh :
atau :

1.5 Kondisi Awal Dari Rangkaian Seri RLC
Rangkaian di bawah ini pada t = 0 dihubungkan ke sumber tegangan searah V0 dengan asumsi bahwa semua kondisi awal elemen pasif adalah nol dan selanjutnya
akan dicari i(0+) ;

dan

Gambar 1.3 Rangkaian RLC seri

Karena kondisi awal dari elemen pasif diasumsikan nol, maka sesaat setelah saklar ditutup yaitu pada saat t =

Gambar 1.4 rangkaian ekivalen Gambar 1.3 pada saat t = 0+
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Sehingga dari rangkaian ekivalen terlihat bahwa :
(1.5)
Dari Gambar 1.3 bilamana saklar ditutup, maka persamaan tegangan pada rangkaian adalah:
(1.6)
Untuk t =

, maka persamaan (1.6) berbentuk :

Maka terlihat bahwa :
atau :
Selanjutnya untuk mencari
atau :
atau :

(1.7)
maka diferensial persamaan (1.6) satu kali untuk

t=

, sehingga diperoleh :

(1.8)
Contoh :
Dengan mengasumsikan semua kondisi awal dari elemen pasif rangkaian di bawah ini, dan pada saat t = 0 saklar ditutup, maka carilah : i(0+) ;
.

Jawab :
Adapun rangkaian ekivalen setelah saklar ditutup adalah :

maka terlihat dari rangkaian bahwa :
Saat saklar ditutup rangkaiannya adalah :
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maka persamaan tegangan pada rangkaian adalah :
(a)
untuk t =

, maka persamaan (a) menjadi :

atau :
atau :
Selanjutnya untuk mendapatkan
untuk t =
, maka :
atau diperoleh :
atau :

diferensialkan Persamaan (a) satu kali:

Contoh :
Rangkaian di bawah ini telah mencapai keadaan steady state sebelumnya, maka pada saat t = 0 saklar dipindahkan ke posisi 2. Carilah : i(0+) ;

dan

.

Jawab :
Sewaktu saklar di posisi 1, rangkaian telah dalam keadaan steady state, sehingga rangkaian ekivalennya adalah :

Terlihat bahwa sesaat sebelum saklar digeser ke posisi 2 yaitu pada saat t = 0- , pada rangkaian tidak mengalir arus. Sesaat setelah saklar di posisi 2 dan karena
sifat dari L dan C yangtidak dapat berubah dengan seketika, maka arus pada rangkaian adalah :
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Pada saat saklar di posisi 2 rangkaian ekivalennya adalah :

maka persamaan tegangan pada rangkaian :
(a)
dan untuk t =

, persamaan ini berbentuk :

maka diperoleh :
atau :
Selanjutnya untuk menghitung
pada t =

diferensialkan Persamaan (a) satu kali :

, maka persamaan ini menjadi :

atau :
atau :

1.6 Kondisi Awal Rangkaian RLC Dua Loop
Perhatikan rangkaian di bawah ini :

Gambar 1.5 Rangkaian RLC Dua Loop

Rangkaian di atas merupakan rangkaian yang terdiri dari dua loop, dimana pada saat t = 0 saklar pada rangkaian ditutup, dengan mengabaikan semua kondisi awal
dari setiap elemen maka dari rangkaian diperlukan : i1(0+); i2(0+);
;
;
;
.
Karena semua kondisi awal dari setiap elemen pasif diabaikan, maka saat saklar ditutup rangkaian ekivalen berbentuk :
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Gambar 1.6 Rangkaian Ekivalen sesaat saklar ditutup

dan dari Gambar 1.6 terlihat bahwa :
(1.9)
dan :

i2(0+) = 0

(1.10)

Dari rangkaian Gambar 1.5 bila sakalar ditutup, maka persamaan tegangan setiap loop adalah :
Loop 1 :
atau :
(1.11)
Loop 2 :
atau :
(1.12)
Persamaan (1.11) dan (1.12) adalah merupakan bentuk umum persamaan pada setiap loop dan bentuk ini berlaku juga untuk t =
besaran

akan menjadi nol pada t =
bersifat hubung singkat pada t =
.

Untuk t =

, karena bagian ini akan mengakibatkan tegangan pada terminal kapasitor, dan terminal kapasitor akan

, maka persamaan (1.12) akan menjadi :

maka :
(1.13)
Selanjutnya untuk mendapatkan

maka diferensialkan Persamaan (1.11) satu kali untuk t =
(1.14)

maka :
maka :
Selanjutnya untuk mendapatkan
dan untuk t =
:
atau :

(1.15)
, maka diferensialkan Persamaan (1.14) satu kali :

(1.16)
dan untuk mendapatkan

. Demikian juga dengan

diferensialkan Persamaan (1.12) satu kali :
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dan untuk t =
atau :

:
(1.17)

Contoh :
Perhatikan rangkaian dibawah ini, apabila pada saat t = 0 saklar ditutup maka dengan mengasumsikan semua kondisi awal eleman pasip adalah nol carilah :

Jawab :
Adapun rangkaian ekivalen rangkaian di atas pada saat t =

adalah :

Maka terlihat bahwa dari rangkaian ekivalen :
Amp.
Amp.
Adapun persamaan loop pada rangkaian disaat saklar ditutup :
Loop 1 :

(a)

Loop 2 :

(b)

Adapun Persamaan ( b ) untuk t = 0+ adalah :
(c)
atau :
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atau :
Selanjutnya bilamana Persamaan (a) untuk t = 0+ dideferensialkan satu kali maka diperoleh
(d)
Untuk t =
atau:
atau:
sehingga:

diperoleh :

Untuk mendapatkan
diferensialkan Persamaan (b) satu kali :
maka untuk t =
diperoleh :
atau:
Selanjutnya untuk mendapatkan
Untuk t =
:

, maka diferensialkan Persamaan (d) satu kali sehingga diperoleh :

atau:
atau :
atau :

Contoh :
Pada rangkaian dibawah ini, saklar dibuka pada saat t = 0, dengan mengabaikan semua kondisi awal dari semua komponen pasif maka carilah
.

Jawab :

Sesaat setelah saklar dibuka maka rangkaian ekivalen dari rangkaian diatas adalah :
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Maka terlihat dari rangkaian ekivalen bahwa :
V

= 0 volt

Adapun persamaan arus pada rangkaian setelah saklar dibuka adalah :
(a)
dan untuk t =
atau:

:

atau:

1.7 Kondisi Awal Rangkaian RLC Yang Terdiri Dari Tiga Loop
Perhatikan rangkaian RLC yang terdiri dari tiga loop dibawah ini.

Gambar 1.7 Rangkaian RLC yang terdiri dari tiga loop

Diasumsikan rangkaian Gambar 1.7, sebelum saklar ditutup sudah dalam keadaan steady state, dan pada saat t = 0 saklar ditutup. Adapun yang diinginkan
dari rangkaian ini adalah i1
; i2
dan i3
.
Sebelum dilihat kondisi pada t =

, maka harus dilihat terlebih dahulu kondisi pada t =

(sesaat sebelum saklar ditutup), adapun rangkaian ekivalen

sebelum saklar ditutup adalah :

Gambar 1.8 Rangkaian ekivalen dari Gambar 1.7,pada t = 0-
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Dalam keadaan steady state induktor L bersifat hubungan singkat sedangkan kapasitor C1- dan C2, sehingga arus yang mengalir pada induktor L adalah :
(1.18)
Sedangkan tegangan pada terminal kapasitor-kapasitor adalah :
(1.19)
atau:
Karena muatan pada kapasitor yang terhubung seri adalah sama, maka diperoleh :
atau :
atau dapat dinyatakan :
dan apabila dimisalkan :
, maka dapat dituliskan :
(1.20)
atau dapat dinyatakan dengan :
Apabila harga
ini disubstitusikan ke Persamaan (1.19), maka diperoleh :
atau :
atau :
sehingga :
(1.21)
Apabila Persamaan (1.21) ini disubstitusikan ke Persamaan (1.19), maka diperoleh :
atau :
atau :
atau :
sehingga diperoleh :
(1.22)

Dengan demikian rangkaian ekivalen pada saat t = 0+ adalah :
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Gambar 1.9 Rangkaian ekivalen dari Gambar 1.7,pada t = 0+

Dari rangkaian Gambar 1.9 ini dapat dituliskan persamaan tegangan pada rangkaian ini adalah:
V = R1.i1(0+) + vC1 + vC2
atau:
atau:
atau:
atau:
Catatan :

atau :
sehingga :
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maka :
(1.23)
Oleh karena arus pada L tidak bisa berubah dengan seketika, maka :
(1.24)
Demikian pula karena tegengan pada kapasitor tidak dapat berubah dengan seketika, maka tegangan pada kapasitor C2 adalah :
atau :
oleh karena itu:
atau:
atau:
sehingga dengan demikian :
(1.25)

1.8 Soal Latihan
1. Rangkaian di bawah ini telah dalam keadaan steady state, maka pada saat t = 0 saklar digeser ke posisi 2, hitunglah : i ;

dan

pada saat t = 0+.

2. Adapun rangkaian di bawah ini saat saat saklar di posisi 1 keadaan staedy state telah tercapi, dan pada saat t = 0 saklar digeser ke posisi 2. Carilah : i ;
dan
pada saat t = 0+.
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3. Pada rangkaian di bawah ini sebelum saklar ditutup (t = 0-) tegangan C1 sebesar
;

dan

100 V, kemudian pada saat t = 0 saklar ditutup carilah : i1 ; i2 ;

;

pada saat t = 0+

BAB 2
RESPONS FUNGSI STEP PADA RANGKAIAN RL DAN RC

2.1 Persamaan Diferensial Orde Satu
Adapun bentuk yang sederhana dari suatu persamaan diferensial orde satu adalah:
(2.1)
dimana ao dan a1 konstanta.
Persamaan (2.1) ini disebut sebagai orde satu karena turunan/derivative persamaan ini yang paling tinggi adalah turunan pertama

, sehingga dapat
dikatakan bahwa besarnya orde dari suatu persamaan diferensial dinyatakan oleh turunan yang tertinggi pada suatu persamaan diferensial dan secara umum dapat
dituliskan dengan :
(2.2)
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sehingga Persamaan (2.2) disebut persamaan diferensial orde “n”dengan “t” sebagai variabel independent dan “i” sebagai variabel dependent.
Persamaan diferensial Linear dan Non Linear
Suatu persamaan diferensial dikatakan linear apabila variabel dependent dan semua turunannya adalah ber-orde satu, dan yang lainnya dikatakan non linear.
Persamaan diferensial biasa (ordinary)
Suatu persamaan diferensial dikatakan persamaan diferensial biasa kalau hanya mengandung turunan total (total derivatives) dan sebaliknya kalau
persamaan diferensial tersebut juga mengandung turunan parsial maka persamaan diferensial tersebut dikatakan persamaan diferensial parsial.

2.2 Persamaan Diferensial Homogen
Apabila suatu persamaan diferensial dinyatakan dengan bentuk seperti
Persamaan (2.2), maka persamaan diferensial tersebut dikatakan homogen
apabila harga dari C adalah nol dan kalau harga C tidak nol maka persamaan diferensial dikatakan tidak homogen.
Dalam rangkaian listrik yang banyak dipergunakan adalah persamaan diferensial biasa dengan koefisien konstan seperti dibawah ini :
(2.3)
Dengan v(t) sumber tegangan fungsi waktu yang sering disebut sebagai fungsi pemaksa (forcing function), dimana v(t) ini akan menimbulkan respons i yang
merupakan variabel dependent.
Misalkan seperti rangkaian dibawah ini :

Gambar 2.1. Rangkaian RL dengan sumber tegangan V

Diasumsikan rangkaian ini telah dalam keadaan steady state dan pada saat t = 0 saklar akan dipindahkan ke posisi 2, dan sebagai objek dalam penganalisaan
misalnya untuk mencari arus, tegangan dan lainnya, dimana pengukuran waktu diambil sebagai referensi adalah mulai dari t = 0.
Setelah pada t = 0, maka dari rangkaian dapat dituliskan persamaan tegangan Kirchhoff sebagai berikut :
(2.4)
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Persamaan ini memperlihatkan persamaan diferensial linear orde satu yang homogen dengan koefisien konstan. Persamaan (29) ini dapat dinyatakan dengan
bentuk :
Selanjutnya bilamana persamaan ini diintegralkan maka diperoleh :

→ dimana : Req = R1 + R2
hasil dari integral ini adalah :
atau :
Karena :

,maka persamaan menjadi :
(2.5)

Persamaan (2.5) ini disebut sebagai bentuk umum dari penyelesaian

Persamaan (2.4) karena harga konstanta k telah diketahui dan disubstitusikan ke

Persamaan (2.5) maka hasil penyelesaiannya disebut penyelesaian partikular (particular solution).
Adapun konstanta k dapat dihitung dengan menggunakan kondisi awal dari rangkaian yaitu kondisi pada saat t = 0-. Adapun rangkaian ekivalen disaat
saklar pada posisi 1 ialah :

Gambar 2.2 Rangkaian ekivalen dari Gambar 2.1. pada saat t = 0

Maka dari rangkaian ekivalen terlihat bahwa : i(0-) = V/R1, dan karena sifat dari L yang tidak bisa berubah dengan seketika, maka arus pada saat saklar
dipindahkan keposisi 2, yaitu pada saat t = 0 juga sebesar i(0) = V/R1 dan apabila Persamaan (2.5) diambil harga
maka diperoleh :

,dan apabila harga ini disubstitusikan Persamaan (2.5) akan diperoleh :
(2.6)

Persamaan (2.6) ini disebut sebagai penyelesaian partikular dari Persamaan (2.4).
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2.3 Penyelesaian Persamaan Diferensial Non Homogen Dengan Faktor Integrasi
Dimisalkan persamaan diferensial yang tidak homogen seperti dibawah ini :
(2.7)
Dimana P adalah konstanta dan Q merupakan fungsi independent ataupun konstanta.
(yang disebut sebagai faktor integrasi), maka akan diperoleh :
Misalkan kalikan ruas kiri dan kanan dari Persamaan (2.7) dengan suatu faktor
(2.8)
mengingat : d(x.y) = xdy + ydx, dan misalkan ; x = i. dan y =
, maka Persamaan (2.8) menjadi :
(2.9)
dengan menyamakan Persamaan (2.8) dengan Persamaan (2.9) maka diperoleh :
(2.10)
bilamana Persamaan (2.10) ini diintegralkan, maka akan diperoleh :
(2.11)
atau:
(2.12)
Bila dilihat ke Persamaan (2.12), harga i terbagi dua :
a).
: disebut sebagai integral partikular
b).

.
: disebut sebagai fungsi komplementer
Terlihat bahwa integral partikular tidak mengandung konstanta sembarang k, sedangkan fungsi komplementer tidak tergantung pada Q.
Pada rangkaian, P berupa konstanta positif yang besarnya tergantung dari komponen pasif, sedangkan Q merupakan fungsi sumber (komponen aktif)
rangkaian.
Limit fungsi komplementer untuk

harus mencapai nol karena P adalah konstanta positif, sehingga :
(2.13)

oleh karena itu untuk

harga arus i menjadi :
(2.14)

dengan demikian bila dalam limit

, fungsi komplementer mencapai nol, sedangkan integral partukular tidak mendekati nol, maka harga integral partikular

disebut sebagai harga steady state dari variabel independent, akan tetapi untuk ini bagian integral partikular tidak boleh mengandung fungsi
pada saat
eksponensial, karena kalau mengandung fungsi eksponensial maka integral ini akan menjadi nol.
Bila dimisalkan penyelesaian Persamaan (2.12) terdiri dari dua bagian, dimana bagian integral partikular dinotasikan dengan ip sedangkan bagian komplementer
dinotasikan dengan ic maka Persamaan (2.12) ini dapat dinyatakan dengan :
i = ip + ic
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maka untuk selanjutnya ip disebut sebagai bagian steady state iss sedangkan ic disebut bagian transient itr sehingga Persamaan (2.15) menjadi :
i = iss + itr

(2.16)

2.4 Respon Dari Rangkaian Seri RL Dengan Sumber Tegangan Searah/Unit Step
Perhatikan rangkaian dibawah ini :

Gambar 2.3 Rangkaian RL dengan sumber tegangan searah

Adapun persamaan tegangan pada rangkaian setelah saklar ditutup adalah :
(2.17)
Adapun Persamaan (2.17) ini merupakan persamaan diferensial orde satu, yang dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut :
Persamaan (2.17) ini dapat dibuat dalam bentuk :
atau:
atau:
(2.18)
Bilamana Persamaan (2.18) ini dideferensialkan satu kali, maka diperoleh:
atau:
atau:
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K’

karena:ε =K, maka diperoleh :
atau:
(2.19)

Catatan:
Persamaan (2.19) dapat juga diperoleh dengan cara menggunakan factor integrasi:
Adapun Persamaan (2.17) yang berbentuk:
Bilamana ruas kiri dan kanan persamaan ini dibagi dengan L maka diperoleh:
Maka disni : P =

dan Q =

maka menurut Persamaan (2.12) yang berbentuk :

Dan apabila harga-harga P dan Q disubtitusikan ke persamaan ini, maka diperoleh:
atau:
atau:
Maka terlihat bahwa persamaan ini identik dengan Persamaan (2.19).

2.4.1 Menentukan Konstanta K
Karena rangkaian (Gambar 2.3), disaat t = 0 arus yang mengalir pada rangkaian adalah nol dan pada saat saklar ditutup (t = 0), komponen L bersifat terbuka,
maka pada saat saklar ditutup arus pada rangkaian adalah nol, sehingga pada t = 0 Persamaan (2.19) menjadi:
maka diperoleh : K = Harga K yang diperoleh ini disubtitusikan ke Persamaan (2.19), sehingga diperoleh:
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atau:
(2.20)
Persamaan (2.20) ini adalah merupakan penyelesaian partikular dari Persamaan (2.17) dan persamaan ini merupakan bentuk dari persamaan arus pada rangkaian
(Gambar 2.3) bilamana saklar ditutup.
Menurut Persamaan (2.16) maka bagian steady state dan transient Persamaan (2.20) ini dapat dinyatakan dengan :
(2.21)
Kalau Persamaan (2.21) ini digambarkan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.4 Kurva dari Persamaan (2.21)

Dari gambaran kurva ini seolah-olah didalam rangkaian ada dua besaran arus, akan tetapi pembagian pada kurva ini hanyalah menggambarkan bentuk matematis
dan hanya untuk mempermudah penganalisaan.

2.4.2 Konstanta Waktu (Time Constant)
Rangkaian dibawah ini sudah dalam keadaan steady state dan pada saat t = 0 saklar digeser keposisi 2 :
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Gambar 2.5 Rangkaian RL dengan sumber tegangan V

Sebelum saklar dipindahkan ke posisi 2 pada rangkaian telah mengalir arus sebesar :
Dan setelah saklar di posisi 2 maka persamaan arus pada rangkaian adalah :
(2.22)
atau dapat dituliskan dengan :
Dimana I0 harga awal arus disaat t = 0 yang besarnya adalah

dan misalkan

(2.23)
(disebut sebagai konstanta waktu yang satuannya dalam detik), maka

Persamaan (2.23) menjadi:
atau:
(2.24)
Seandainya diambil t = τ setelah saklar diposisi 2 atau selama satu konstanta waktu saklar di posisi 2 maka Persamaan (2.24) menjadi:
atau:
i = 36,7 %.I0
maka terlihat selama saklar diposisi 2 dalam waktu konstanta waktu, arus yang mengalir pada rangkaian adalah sebesar 36,7% dari arus awal [I0].
Selanjutnya bila diambil waktu selama t = 4τ, maka arus yang mengalir pada rangkaian dalam empat konstanta waktu adalah :
Bila ditinjau kembali Persamaan (2.20), maka konstanta waktu untuk rangkaian

Gambar 2.1 tersebut dinyatakan dengan :

(2.25)
Dan seandainya untuk rangkaian pada Gambar 2.1 untuk satu konstanta waktu setelah saklar ditutup adalah sebesar:
atau:
dimana : I =
adalah arus steady state dari rangkaian, maka untuk selang waktu satu konstanta waktu setelah saklar ditutup pada rangkaian ada arus
sebesar:
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Gambar 2.6 Kurva arus dalam satu konstanta waktu dari Persamaan (2.20)

Adapun tujuan dari diketahui konstanta waktu adalah untuk dapat membedakan performan dari setiap rangkaian.

2.4.3 Tegangan Transient Pada R dan L
Tegangan transient pada komponen R dan L dari rangkaian seri RL dapat ditentukan apabila arus dari rangkaian telah diketahui, sehingga untuk tegangan
transient:
Pada R:
atau:

(2.26)

Pada L:
atau:

(2.27)

Dari Persamaan (2.26) dan (2.27) terlihat bahwa tegangan transient pada R merupakan bentuk eksponensial menaik sesuai dengan kenaikan τ, sedangkan
pada L merupakan fungsi eksponensial menurun.
Kalau dijumlahkan Persamaan (2.26) dan (2.27) hasilnya sesuai dengan hukum tegangan Kirchoff pada rangkaian seri yaitu :
(2.28)
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Gambar 2.7 Kurva VR dan VL sebagai fungsi τ

2.4.4 Daya Sesaat
Untuk menentukan daya sesaat (instantaneous power) pada setiap elemen pada rangkaian seri RL ini dapat dilakukan dengan mengalikan tegangan dan arus
yaitu:
Pada R:
atau:
Pada L:
atau:
Sedangkan total daya :

(2.29)
(2.30)

Kalau ketiga daya digambarkan gambaran kurvanya adalah :
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Gambar 2.8 Kurva PR, PL dan Pr

Terlihat bahwa pR dan pT memiliki harga steady state V2/R atau I2.R dimana I adalah arus steady state, sedangkan daya transient pada L memiliki harga awal dan
akhir yaitu nol, dan ini adalah merupakan energi yang tersimpan pada kumparan dalam bentuk medan magnet, untuk membuktikan hal ini maka integralkanlah
Persamaan (2.30) dalam batas integrasi dari 0

∞ seperti dibawah ini:

atau:
atau:

(2.31)

Contoh:
Perhatikan rangkaian dibawah ini:

Carilah:

a. Bentuk persamaan arus setelah saklar ditutup.
b. Bentuk persamaan tegangan pada R dan L setelah saklar ditutup.
c. Berapa besar arus pada rangkaian setelah saklar ditutup selama 0,5 det.
d.Berapa besar arus pada rangkaian setelah saklar ditutup selama satu konsatanta waktu rangkaian.

Jawab:
Setelah saklar ditutup, maka persamaan tegangan pada rangkaian adalah :
atau:
atau:
atau:
atau:
Kalau persamaan ini diintegralkan maka diperoleh:
Ln(i-2) = - 10t + K’
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atau:
i-2 = ε

-10t K’

.ε

K’

karena: ε =K, maka persamaan menjadi:
i-2 = K.ε

-10t

atau:
-10t

(a)
i = K.ε +2
karena sifat dari L yang tidak dapat disubtitusikan ke persamaan (a), diperolehlah bentuk persamaan arus yang mengalir pada rangkaian setelah saklar ditutup :
a.
b. Bentuk persamaan tegangan di R setelah saklar ditutup adalah:
atau:
Bentuk persamaan tegangan di L setelah saklar ditutup adalah :
atau:
c. Besar arus pada rangkaian setelah saklar ditutup selama 0,5 detik adalah:
i(0,5 det) = 2(1-ε-10.0,5)
atau:
d. Besar arus selama 1 konstanta waktu setelah saklar ditutup :
Satu konstanta waktu rangkaian adalah:
Maka besar arus pada saat satu konstanta waktu adalah :
i(τ
atau:

=0,1.det)

i(τ

-0,1.det)

= 2(1-ε

-10.0,1

)

= 1,26.Amp.

Contoh:
Rangkaian dibawah ini sudah dalam keadaan steady state.

file:///D|/E-Learning/Rangkaian%20listrik%20II/Bahan%20Buku/Rangkaian%20Listrik.htm (36 of 216)5/8/2007 3:26:21 PM

Rangkaian Listrik II

Carilah berapa besar :
a. Besar arus yang mengalir pada rangkaian setelah ditutup selama 5 milidetik.
b. Besar tegangan pada R setelah saklar ditutup selama 5 milidetik.
c. Besar tegangan di L setelah saklar ditutup selama 5 milidetik
Jawab :
Dalam keadaan steady state (t = 0-) pada rangkaian telah ada arus sebesar :
I(0-) =
Setelah saklar ditutup, persamaan tegangan pada rangkaian adalah :
V=R2.i + L
atau:

10 = 100.i + 1.

atau:

i + 0,01

atau:

i – 0,1 = -0,01

atau:
kalau diintegralkan:
atau:
atau:
atau :

Ln(i – 0,1) = -100t + K’
(i – 0,1) = ε
i = Kε

-100t

-100t+K’

=ε

-100t K’

.ε

+ 0,1

(a)

Pada t(0-), telah ada arus pada rangkaian sebesar 0,05 Amp., dan karena sifat L yang tidak dapat berubah dengan seketika, maka pada t = 0, pada rangkaian juga
mengalir arus sebesar 0,05 Amp., maka bilamana pada Persamaan (a) dibuat untuk t = 0 sehingga:
i(0) = 0,05 = Kε

-100.0

+ 0,1

maka diperoleh : K = -0,05.
Kemudian harga K yang diperoleh ini disubtitusikan ke Persamaan (a). sehingga didapat bentuk persamaan arus pada rangkaian setelah saklar ditutup adalah :
-100t

i = 0,05(2 – ε

)
maka besar arus pada rangkaian setelah saklar ditutup selama 5 milidetik adalah :
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a.
b. Bentuk persamaan tegangan pada R adalah :
atau:
untuk t = 5.10-3 det.maka :
c. Bentuk persamaan tegangan pada L adalah :
Untuk t = 5.10-3 maka :

Contoh :
Rangkaian seperti di bawah ini :

Pada saat t = 0, saklar ditempatkan pada posisi 1 dan setelah 500 •det pada posisi 1, maka saklar dipindahkan ke posisi 2. Carilah :
a. Bentuk persamaan arus pada rangkaian di saat saklar di posisi 1
b. Bentuk persamaan arus pada rangkaian di saat saklar di posisi 2
Jawab:
Disaat saklar di posisi 1 maka persamaan tegangan pada rangkaian adalah :
atau:
atau:
atau:
file:///D|/E-Learning/Rangkaian%20listrik%20II/Bahan%20Buku/Rangkaian%20Listrik.htm (38 of 216)5/8/2007 3:26:21 PM

Rangkaian Listrik II

Bila diintegralkan hasilnya adalah :
atau:
atau:
Karena :

, maka :
-500.0

i = K 1ε

+1

(*)

Dari rangkaian diketahui bahwa arus pada t = 0-, adalah nol dan karena sifat dari L yang tidak bias berubah dengan seketika maka pada t = 0 arus pada
rangkaian juga nol, sehingga bila t = 0 dimasukkan ke persamaan (*) maka diperoleh :
-500.0

i(0) = 0 = K1ε

+1

sehingga diperoleh K1 = -1, dan bila harga ini disubtitusikan ke persamaan (*) maka diperoleh:
a.

Persamaan arus di saat saklar di posisi 1 adalah :
i=1–ε

-500t

.Amp.

Saklar berada di posisi 1 selama 500 •det, maka pada saat ini pada rangkaian telah ada arus sebesar :

Maka pada saat arus pada rangkaian sebesar 0,221 Amp. Saklar dipindahkan ke posisi 2
Bilamana saklar di posisi 2 maka persamaan tegangan pada rangkaian adalah :
atau:
atau:
atau:
atau:
Kalau diintegralkan maka hasilnya adalah :
atau:
Karena

, maka persamaan diatas menjadi :
(i – 0,5) = K2
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atau :
-500t

i = K 2ε

+ 0,5

(**)

Pada Persamaan (**) ini dimisalkan :
t = t – t’
t ≥ t’
t’ = 500 •det = 5.10-4 det.

maka Persamaan (**) menjadi :
i = K2ε

-500(t-t’)

+ 0,5

(***)

Selama saklar diposisi.l, pada rangkaian telah ada arus sebesar 0,221 Amp., dan disaat saklar dipindahkan ke posisi 2. (disaat t) arus masih tetap sebesar
0,221 Amp. hal ini disebabkan sifat dari L yang tidak bisa berubah seketika, maka untuk t = t’ Persamaan (***) menjadi :
-500(t’-t’)

I(t’) = 0,221 = K2ε

+ 0,5

maka diperoleh : K = -0,279, kemudian harga ini disubsitusikan kepersamaan (***), maka diperoleh :
b. Persamaan arus disaat saklar diposisi.2 adalah :
i = -0,279ε

-500(t-t’)

+ 0,5.Amp. → t ≥ t’

kalau digambarkan kurvanya :
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Contoh :
Rangkaian dibawah ini adalah rangkaian ekivalen suatu relay.

Relay akan bekerja bilamana rangkaian dialiri oleh arus sebesar 7 mA, bilamana saklar ditutup pada saat t = 0, maka untuk mencapai arus sebesar 7 mA
diperlukan waktu
0,2 detik, maka carilah :
a.

Besar induktansi L dari relay.

b. Bentuk persamaan arus i
Jawab:
Kalau saklar ditutup maka persamaan tegangan pada rangkaian relay adalah :
=V
R.i + L
atau :

5000.i + L

= 50

atau :

i+

= 0,01.

atau :

i – 0,01 = -

atau :
kalau diintegralkan :
atau :

=-

dt
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karena : K = εK , maka :
(*)
Diketahui sebelum saklar ditutup (t = 0-), arus pada rangkaian relay adalah nol dan karena sifat dari L yang tidak bisa berubah seketika maka arus pada saat saklar
ditutup (t = 0) juga akan nol, sehingga persamaan (*) diatas untuk t = 0 menjadi :
maka diperoleh : K = -0,01
Apabila harga K ini disubsitusikan kepersamaan (*) maka diperoleh :
(**)
karena relay akan bekerja bila rangkaian dialiri oleh arus 7mA, dan arus ini diperoleh bilamana saklar telah tertutup selama 0,2.detik, dan apabila harga-harga ini
disubsitusikan kepersamaan (**) maka diperoleh :
atau :
atau :
maka diperoleh :
a. L = 830,58.H
b. Selanjutnya harga L ini disubsitusikan ke Persamaan (**), maka diperoleh persamaan
arus rangkaian :
atau :
Contoh :
Sebuah generator DC mensuplai arus kerangkaian R yang paralel dengan kumparan k yang memiliki Rk dan induktansi Lk.

rangkaian diatas telah dalam keadaan steady state, carilah besar arus yanlg mengalir pada kumparan
Jawab :
Dalam keadaan steady state rangkaian ekivalen adalah :
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maka sebelum circuit breaker terbuka (t = 0-) dalam rangkaian telah ada arus yang melalui kumparan sebesar :
Apabila circuit breaker terbuka maka rangkaian ekivalen berbentuk :

sehingga persamaan tegangan pada rangkaian ini adalah :
R.ik + Rkik + Lk
=0
atau :

(R + Rk) ik + Lk

atau :

(600 + 300) ik + 200

atau :

900.ik + 200

atau :

9ik + 2

atau :
kalau diintegralkan :

K

karena ε = K, maka :

=0

=0

=0

= -4,5dt
Ln(ik) = -4,5t + K
ik = ε

atau :

=0

-4,5t+K

ik = Kε

-4,5t

K -4,5t

=ε ε

(*)

Sebelum circuit breaker terbuka (t = 0-) arus pada rangkaian sebesar 0,8.Amp. dan karena sifat L yang tak dapat berubah dengan seketika maka pada t = 0, juga
arus
ik(0) = 0,8 Amp., sehingga kalau harga-harga ini disubsitusikan ke Persamaan (*) akan diperoleh :
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ik(0) = 0,8 = Kε

-4,5.0

dari sini diperoleh : K = 0,8. dan kemudian harga K ini disubsitusikan ke Persamaan (*), sehingga diperoleh persamaan arus pada rangkaian setelah circuit breaker
terbuka adalah
ik = 0,8.ε

-4,5t

maka besar arus pada rangkaian setelah circuit breaker terbuka selama 1.detik adalah :

2.5 Respons Dari Rangkaian Seri RC Dengan Sumber Tegangan Searah/Unit Step
Pada saat t = 0 saklar pada rangkaian dibawah ini ditutup.

Gambar 2.9 Rangkaian RC seri dengan sumber searah

maka menurut hokum tegangan Kirchoff persamaan tegangan pada rangkaian adalah :
(2.32)
bilamana Persamaan (2.32) diatas dideferensiasikan satu kali, maka bentuknya menjadi:
R
+
=0
(2.33)
dan seterusnya dibuat :
=kalau diintegralkan :
file:///D|/E-Learning/Rangkaian%20listrik%20II/Bahan%20Buku/Rangkaian%20Listrik.htm (44 of 216)5/8/2007 3:26:21 PM

Rangkaian Listrik II

∫

=-

∫dt

Ln(i) = -

+K

atau :
atau :
atau :
karena : K = εK
maka :
(2.34)
persamaan ini merupakan penyelesaian umum (general solution) dari Persamaan (2.32).

2.5.1 Menentukan Konstanta K
Untuk mencari konstanta K pada Persamaan (2.34), dibuat Persamaan (2.32) untuk t = 0 sehingga didapat :
∫i 0d.0 = V

Ri0 +
maka diperoleh :

selanjutnya i0 ini disubsitusikan ke Persamaan (3.34) dengan t = 0, maka diperoleh :
maka diperoleh :
(2.34) menjadi :

dan kemudian harga K yang diperoleh ini disubsitusikan ke Persamaan (2.34) sehingga didapat persamaan arus atau Persamaan
i=

ε

(2.35)

bilamana RC = π yang merupakan konstanta waktu rangkaian, maka Persamaan (2.35) menjadi :
(2.36)
bilamana Persamaan (2.36) ini digambarkan kurvanya adalah sebagai berikut :

Gambar 2.10 Kurva arus dari Persamaan (2.36)
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Terlihat bahwa i merupakan fungsi menurun dari eksponensial, hal ini memperlihatkan bahwa disaat saklar ditutup terjadi pengisian muatan pada C (dimana t =
0-, kapasitor tidak bermuatan) dan setelah muatan pada kapasitor penuh maka arus akan menjadi nol.

2.5.2 Tegangan Transient Pada R dan C
Tegangan transient pada R dan C dari rangkaian RC seri dapat apabila arus pada rangkaian telah diketahui, sehingga untuk tegangan transient :
Pada R.
atau :
(2.37)
atau :
(2.38)
kalau Persamaan (2.37) dan (2.38) digambarkan, maka kurvanya adalah sebagai berikut :

Gambar 2.11 Kurva VR dan VC

2.5.3 Daya Sesaat
Untuk mendapatkan daya sesaat pada R dan C dapat dicari dengan mengalikan tegangan pada R dan C dengan arus.
Pada R.
pR =VR .i =

=

(2.39)

Pada C.
pC = VC.i = V

=

dan :
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kalau digambarkan ketiga daya ini adalah :

Gambar 2.12 Kurva PR, PC dan Pr

terlihat bahwa pC memiliki harga awalan akhir nol, hal ini merupakan energi yang tersimpan pada kapasitor sebagai medan listrik pada tegangan konstan V, untuk
membuktikan hal ini maka integralkan Persamaan (2.40) untuk batas integrasi 0
E=∫

dt =

∞.
(2.42)

Contoh :
Perhatikan rangkaian dibawah ini :

pada saat t = 0 saklar pada rangkaian ditutup, maka carilah bentuk persamaan arus yang mengalir pada rangkaian.
Jawab :
Persamaan tegangan pada rangkaian setelah saklar ditutup adalah :
R.i +
atau :
500.i +
atau :

i + 4000∫idt = 0,04

(*)

file:///D|/E-Learning/Rangkaian%20listrik%20II/Bahan%20Buku/Rangkaian%20Listrik.htm (47 of 216)5/8/2007 3:26:21 PM

Rangkaian Listrik II

bila dideferensialkan :
atau :
di integralkan :
atau :
atau :
karena :

Ln(i) = -4000t + K
i=
= K, maka :

i=K

(**)

bilamana Persamaan (*) dibuat pada t = 0, akan diperoleh :
i0 + 4000
atau :

i

harga i0 ini disubsitusikan ke Persamaan (**) untuk t = 0 sehingga diperoleh :
i0 = 0,04 = K
maka diperoleh K = 0,04 dan kemudian harga ini disubsitusikan ke Persamaan (**) maka diperoleh bentuk persamaan arus pada rangkaian adalah :

Contoh :
Perhatikan rangkaian dibawah ini :
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Pada saat t = 0 saklar pada rangkaian ditutup, carilah bentuk persamaan arus pada rangkaian setelah saklar ditutup.
Jawab:
Persamaan tegangan pada rangkaian setelah saklar ditutup adalah :
R.i +
atau :
1000.i +
atau :

i + 50

dideferensialkan :
atau :

i = -0,02

atau :
integralkan :
atau :
atau :
karena : K =

Ln(i) = -50t + K
i=
, maka :
i= K

(*)

Pada saat t = 0- kapasitor telah memiliki muatan sebesar qC(0-) = 500.•C =

5.10-4.C, sehingga pada saat t = 0-, pada terminal kapasitor telah ada tegangan

sebesar :
VC(0-) =
karena sifat dari C tak bisa berubah dengan seketika maka rangkaian ekivalen pada saat t = 0 adalah :

sehingga pada saat t = 0 telah mengalir arus pada rangkaian sebesar :
i(0) =
maka kalau Persamaan (*) dibuat pada t = 0 akan diperoleh :
i(0) = 0,075 = K
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maka diperoleh : K = 0,075, kemudian harga K ini disubsitusikan ke dalam Persamaan (*) sehingga diperoleh persamaan arus pada rangkaian apabila saklar
ditutup pada t = 0 adalah :

Contoh :
Perhatikan rangkaian dibawah ini :

pada saat t = 0 saklar ditutup, carilah bentuk persamaan arus yang mengalir pada rangkaian.
Jawab :
Persamaan tegangan pada rangkaian setelah saklar ditutup adalah :
R.i +
atau :
10.i +
atau :

i + 25000

dideferensialkan :
atau :
integralkan :
atau :
karena :

= K, maka :
i=K

(*)

Sebelum saklar ditutup pada C telah ada muatan sebesar qC(0-) = 800.•F, karena sifat C yang tidak dapat berubah seketika, maka pada saat t = 0 pada C
terdapat juga masih terdapat muatan sebesar qC(0) = 800 •F, sehingga pada saat t = 0 pada terminal C ada tegangan sebesar :
VC(0) =
sehingga rangkaian ekivalen disaat saklar ditutup adalah :
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maka terlihat bahwa pada t = 0, arus pada rangkaian adalah :
i0 =
sehingga Persamaan (*) pada t = 0 adalah :
i0 = -10 = K
sehingga diperoleh K = -10, kemudian harga K ini disubsitusikan ke Persamaan (*), maka diperoleh persamaan arus pada rangkaian setelah penutupan saklar
adalah :

Contoh :
Rangkaian dibawah ini telah dalam keadaan steady state.

pada saat t = 0 saklar dipindahkan ke posisi.2. Carilah :
a. Bentuk persamaan tegangan V
b. Berapa besar tegangan V setelah saklar diposisi.2. selama 2.detik dan 4 detik.
Jawab :
Sebelum saklar dipindahkan ke posisi.2. rangkaian sudah dalam keadaan steady state, berarti pada terminal C telah ada tegangan sebesar tegangan pada R2,
sedangkan tegangan pada R2 sewaktu t = 0- adalah :
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maka terlihat bahwa :
I(0-) =
dan tegangan pada R2 adalah :

sehingga disaat saklar dipindahkan ke posisi 2, pada kapasitor telah ada tegangan sebesar
Bilamana saklar berada pada posisi 2 :

sehingga persamaan tegangan pada saat saklar diposisi dua adalah :
atau :
atau :
diferensialkan :
atau :
atau :
integralkan :
atau:
atau :
(*)
karena sifat R yang berubah dengan seketika, maka pada t = 0, pada rangkaian ada arus sebesar :
sehingga Persamaan (*) pada t = 0 adalah :
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atau diperoleh : K = 0,00375, dan kemudian harga K ini didistribusikan ke dalam Persamaan (*). Sehingga diperoleh persamaan arus pada rangkaian di saat saklar
diposisi 2 :
dan persamaan tegangan di C adalah :
sehingga persamaan tegangan v adalah :
atau :
sehingga besar tegangan v setelah saklar diposisi 2 :
a. selama 1 detik :
b. selama 4 detik :

2.6 Transient Dari Muatan q Pada Rangkaian RC Seri
Adakalanya pada rangkaian RC seri diperlukan persamaan yang menyatakan transient dari muatan q. Kalau rangkaian pada Gambar 2.8, pada saat t = 0
saklar ditutup, maka dapat dituliskan persamaan tegangan pada rangkaian :
karena :
, maka persamaan tegangan di atas dapat dituliskan dalam bentuk :
atau :
atau :
atau :
kalau diintegralkan maka akan diperoleh :
atau :
karena :
maka :
atau :
(2.43)
karena pada t = 0- muatan pada C adalah nol dan karena sifat C yang tidak dapat berubah dengan seketika maka muatan C pada t = 0 yaitu q(0) = 0 dan kalau
harga-harga ini disubsitusikan ke dalam persamaan (2.73) akan diperoleh :
(2.44)
dan diperoleh : K = -CV. Kemudian kalau harga K disubsitusikan ke dalam Persamaan (2.43), maka didapat persamaan muatan q pada rangkaian bila saklar
ditutup pada saat t = 0 adalah :
(2.45)
Maka menurut bentuk Persamaan (2.16) dapat dituliskan :
q = qss + qtr
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dimana :
dan
dan kalau digambarkan kurvanya :

Gambar 2.13 Kurva muatan transient RC seri

bagian transient dari muatan qtr akan menarik dengan perubahan waktu dan nol pada saat
mulanya dan sebesar CV pada saat t =

.

2.7 Soal Latihan
1. Perhatikan rangkaian di bawah ini telah dalam keadaan steady state.
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Carilah bentuk persamaan tegangan pada R1 dan L setelah t = 0.
2. Rangkaian di bawah ini sudah dalam keadaan steady state.

Setelah saklar ditutup selama 5 milidetik, carilah :
a. Besar arus yang mengalir pada rangkaian
b. Besar tegangan pada R2
c. Besar tegangan pada L

3. Rangkaian seperti di bawah ini :

Pada saat t = 0 saklar digeser ke posisi 1 dan setelah 1 konstanta waktu rangkaian saklar digeser ke posisi 2. Carilah bentuk persamaan arus setelah saklar
di posisi 2.
4. Rangkaian seperti di bawah ini :
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Carilah persamaan arus i dan q muatan pada rangkaian setelah saklar ditutup.

BAB 3
RESPONS SINUSOIDAL PADA RANGKAIAN SERI RL DAN RC

3.1 Respons Sinusoidal Pada Rangkaian RL Seri
Perhatikan rangkaian di bawah ini :

Gambar 3.1 Rangkaian RL dengan sumber tegangan v = Vm sin (ωt + θ)

Rangkaian di atas memiliki sumber tegangan v = Vm sin (ωt + θ) di mana θ memiliki harga dari 0 → 2π rad/det. Bilamana saklar ditutup pada saat t = 0, maka
persamaan tegangan pada rangkaian adalah :
(3.1)
Penyelesaian umum persamaan ini adalah :
(3.2)
di mana dalam hal ini :
itr = ic = penyelesaian komplementer
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iss = ip = penyelesaian partikular
Adapun penyelesaian komplementer dari Persamaan (3.1) adalah :
atau :
atau :
atau :
atau :
atau :
misalkan penyelesaian partikular adalah :

(3.3)
(3.4)

Bilamana persamaan (3.1) dideferensialkan satu kali maka :
(3.5)
Bilamana harga-harga dari Persamaan (3.4) disubsitusikan ke Persamaan (3.5) dengan mengambil i = ip, maka akan diperoleh :
dengan menyamakan koefisien persamaan ini maka didapat :
sehingga diperoleh :
dan selanjutnya didapat :
dan seterusnya bilamana harga-harga A dan B disubsitusikan ke dalam Persamaan (3.4a) diperoleh :
(3.6)
melihat segi tiga impedansi dari RL seri :

Gambar 3.2 Segitiga impedansi RL seri

maka terlihat bahwa :
(3.7)
(3.8)
(3.9)
Persamaan (3.6) dapat dibuat menjadi :
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sehingga :
atau :
mengingat :
maka :
(3.10)
sehingga dengan demikian :
atau :
(3.11)
Karena pada t = 0- arus pada rangkaian : i(0-) = iL(0-) = 0, dan karena sifat dari L yang tidak dapat berubah dengan seketika, maka pada t = 0, arus pada rangkaian
adalah i(0) = 0 dan kalau harga ini disubsitusikan ke dalam persamaan (3.11) akan diperoleh :
sehingga diperoleh :
apabila harga K ini disubsitusikan ke Persamaan (3.11) maka diperoleh :
(3.12)
Bilamana Persamaan (3.9) disubsitusikan ke dalam persamaan ini, maka di dapat bentuk persamaan arus pada rangkaian setelah saklar ditutup :
(3.13)
Contoh :

Pada t = 0 saklar ditutup θ = 0, carilah bentuk persamaan arus i.

Jawab :
Sewaktu rangkaian dihubungkan dengan sumber tegangan v dimana θ = 0 persamaan tegangan pada rangkaian :
atau :
(*)
Adapun penyelesaian komplementer dari persamaan di atas adalah :
atau :
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atau :
kalau diintegralkan akan diperoleh :
atau :
karena :

, maka :
(**)

Misalkan persamaan partikular (i = ip) adalah
(***)
maka persamaan (*) untuk i = ip adalah
atau :
kemudian subsitusikan ip dan

ke dalam persamaan di atas, maka diperoleh :

atau :
dengan menyamakan koefisien ini di dapat :
250B – 500A = 750 dan 500B+250A = 0
maka diperoleh : A = -1,2 dan B = 0,6
Harga A dan B yang diperoleh disubsitusikan ke persamaan (***) :
Mengingat :
di mana :
maka :
(****)
sehingga
i = (**) + (****)
atau :
i = Kε

-250.t

+ 1,34 sin (250.t-63,40)

(*****)

Pada saat t = 0- diketahui iL(0-) = 0, dan karena sifat dari L yang tidak dapat berubah dengan seketika, pada saat t = 0, arus i(0) = 0 sehingga :

i(0) = 0 = Kε

-250.0

+ 1,34 sin (250.0-63,40)

Maka diperoleh : K = 1,19, harga K yang diperoleh disubsitusikan ke persamaan (*****), sehingga di dapat persamaan arus pada rangkain bila saklar ditutup
adalah :
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3.2 Response Sinusoidal Pada RC Seri
Perhatikan gambar di bawah ini :

Gambar 3.3 Rangkaian RC dengan sumber tegangan v = Vm sin (ωt + θ)

Pada saat t = 0 saklar di tutup sehingga rangakaian terhubung dengan sumber tegangan
Setelah saklar di tutup maka persamaan tegangan pada rangkaian adalah :
(3.14)
bila dideferensialkan satu kali :
(3.15)
sesuai Persamaan (3.2), maka penyelesaian Persamaan (3.14) ini adalah :
dimana :
itr = ic = penyelesaian komplementer
iss = ip = penyelesaian partikular
Adapun penyelesaian komplementer dari Persamaan (3.15) untuk i = ic adalah :
atau :
kalau diintegralkan :
atau :
K'

karena : ε = K, maka :
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(3.16)
selanjutnya Persamaan (3.15) untuk i = ip adalah :
(3.17)
Misalkan penyelesaian partikular sesuai Persamaan (3.4) yaitu :
Bilamana harga-harga Persamaan (3.4) disubsitusikan ke Persamaan (3.5) maka diperoleh :
atau :
dengan menyamakan koefisien ruas kiri dan ruas kanan maka diperoleh :
dari kedua persamaan ini diperoleh :
harga- harga A dan B disubsitusikan kepersamaan :
ip = A cos (ωt + θ) + B sin (ωt + θ)

sehingga diperoleh
atau :
atau :
(3.18)
dari segitiga impedansi RC seri terlihat :

Gambar 3.4 Segitiga impedansi RC seri

maka :
atau :
dan :
sedangkan :
jika besaran cos
atau :
mengingat :
maka :

dan sin

disubstitusikan kedalam Persamaan (3.18) akan diperoleh :
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sehingga :
(3.19)
maka, dengan demikian :
(3.20)
untuk mencari harga K, maka Persamaan (79) pada t = 0 adalah :
maka :
kemudian, jika Persamaan (3.20) dibuat pada t = 0, akan diperoleh :
maka diperoleh :
Bilamana harga K ini disubstitusikan kedalam Persamaan (3.20) akan diperoleh persamaan arus yang mengalir pada rangkaian :

karena :

, maka :
(3.21)

Contoh :
Perhatikan rangkaian di bawah ini :

Pada saat t = 0, dan θ = 0 saklar ditutup sehingga rangkaian terhubung ke sumber tegangan v, carilah bentuk persamaan arus i pada rangkaian.
Jawab :
Adapun persamaan tegangan pada rangkaian setelah saklar ditutup adalah :
(a)
atau :
atau :
bila dideferensialkan satu kali :
(b)
Untuk mencari penyelesaian komplementer maka Persamaan (b) disamakan dengan nol dimana i = ic.
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atau :
kemudian diintegralkan hasilnya adalah :
atau :
karena :

, maka :

Misalkan penyelesaian partikular adalah :
(c)
(d)
selanjutnya Persamaan (b) untuk : i = ip, adalah :
(e)
selanjutnya bilamana harga-harga

dan

pada persamaan (c) dan (d) disubstitusikan kedalam persamaan (e), maka diperoleh :

atau :
maka diperoleh :
dan
maka diperoleh :
A = 1,22 dan B = 1,525
Harga A dan B ini disubtitusikan kedalam persamaan (c), maka diperoleh :
atau :
karena :
atau :
(f)
Pada saat t = 0, maka persamaan (a) didapat :
sehingga persamaan (f) untuk t = 0 adalah :
maka diperoleh : K = -1,22,kemudian harga K ini disubstitusikan ke persamaan (f), maka diperoleh persamaan arus pada rangkaian setelah saklar ditutup adalah :

Contoh :
Perhatikan rangkaian di bawah ini :
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Pada saat t = 0, dan

= 45o saklar ditutup, carilah bentuk persamaan arus pada rangkaian.

Jawab :
Sebelum saklar kapasitor memiliki muatan qc(0-) = 5.10-3 C, berarti pada terminal kapasitor telah ada tegangan sebesar :
setelah saklar ditutup persamaan tegangan pada rangkaian adalah :
(a)
atau :
atau :
bila dideferensialkan satu kali :
(b)
Untuk mencari penyelesaian komplementer ic, maka Persamaan (b) disamakan dengan nol dengan menggantikan i = ic.
atau :
jika diintegralkan hasilnya adalah :
atau :
karena :
, maka :
(c)
Untuk mendapatkan penyelesaian partikular ip, maka dimisalkan :
(d)
sehingga :
(e)
selanjutnya dengan membuat i = ip pada persamaan (b) dan mensubstitusikan persamaan (d) dan (e) ke dalamnya akan diperoleh :
atau :
dengan menyamakan koefisien didapat :
dan :
atau diperoleh :
A = 1,22 dan B = 1,525
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harga-harga A dan B ini disubtitusikan kedalam persamaan (d), maka diperoleh :
atau :
(f)
karena :
maka diperoleh :
(g)
Pada saat t = 0- pada kapasitor telah ada tegangan sebesar vc(0-) = 200 volt dan karena sifat dari kapasitor yang tidak dapat berubah dengan seketika, maka pada t =
0, tegangan pada kapasitor juga sebesar vc(0) = 200 volt. Selanjutnya harga sesaat dari sumber tegangan pada saat t = 0 adalah :
maka melihat dari plaritas sumber dan kapasitor, kedua tegangan ini v(0) dan vc(0) saling menguatkan, sehingga pada saat t = 0, kedua tegangan ini menghasilkan
arus pada rangkaian sebesar :
maka pada saat t = 0, persamaan (g) menjadi :
maka dengan menyelesaikan persamaan ini di dapat K = 1,82. Kemudian harga K ini disubstitusikan ke persamaan (g), sehingga diperoleh bentuk persamaan arus
pada rangkaian apabila saklar ditutup adalah :

3.3 Soal Latihan
1. Rangkaian seperti di bawah ini :

Carilah bentuk persamaan arus i setelah saklar ditutup.
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2. Rangkaian seperti di bawah ini :

Carilah bentuk persamaan arus i setelah saklar ditutup.
3.

Rangkaian seperti di bawah ini :

Carilah bentuk persamaan arus i setelah saklar ditutup.

BAB 4
PENGANALISAAN RANGKAIAN DENGAN PERSAMAAN DIFERENSIAL
ORDE DUA ATAU LEBIH TINGGI

4.1 Pendahuluan
Persamaan-persamaan diferensial yang dipergunakan pada penganalisaan yang lalu hanya terbatas pada persamaan-persamaan diferensial orde pertama
file:///D|/E-Learning/Rangkaian%20listrik%20II/Bahan%20Buku/Rangkaian%20Listrik.htm (66 of 216)5/8/2007 3:26:21 PM

Rangkaian Listrik II

dengan koefisien konstanta. Selanjutnya akan dibahas persamaan diferensial dengan batasan yang sama yaitu linieritas dan koefisien konstan akan tetapi dengan
orde yang lebih tinggi. Adapun prosedur matematika diberikan berikut ini termasuk dalam metode penyelesaian klasik dimana metode klasik ini memberikan
pengertian-pengertian yang lebih mudah/baik mengenai penafsiran persamaan diferensial dan persyaratan suatu penyelesaian.
Pada umumnya persamaan diferensial homogen orde dua dengan koefisien konstan diperlihatkan sebagai berikut.
(4.1)
Adapun penyelesaian persamaan diferensial ini harus berbentuk sedemikian rupa sehingga penyelesaian itu sendiri apabila diturunkan pertama dan kedua
dikalikan dengan suatu koefisien konstan jumlahnya menjadi nol, hal ini mungkin terjadi kalau hasil penyelesaiannya berbentuk eksponensial yang dimisalkan
dengan :
(4.2)
sehingga :
(4.3)
dan :
(4.4)
dimana K dan s merupakan konstanta yang nyata, imajiner atau kompleks.
Selanjutnya apabila Persamaan (4.2), (4.3) dan (4.4) disubstitusikan ke dalam Persamaan (4.1) akan diperoleh :
(4.5)
oleh karena harga

tidak akan pernah nol untuk harga t yang terbatas/finite, maka Persamaan (4.5) dapat dibuat menjadi :
(4.6)

adapun Persamaan (4.6) ini persyaratan agar

merupakan hasil penyelesaian, yang disebut juga dengan persamaan karakteristik atau auksiliari yang memiliki

akar-akar :
(4.7)
oleh sebab itu terdapat dua bentuk eksponensial dari penyelesaian persamaan diferensial homogen dari Persamaan (4.1), yaitu :
(4.8)
karena i1 dan i2 masing-masing merupakan penyelesaian persamaan diferensial dari Persamaan (4.5), sehingga jumlah penyelesaian-penyelesaian ini adalah :
i3 = i1 + i2

(4.9)

dengan demikian i3 juga merupakan suatu penyelesaian, dimana hal ini dapat diperlihatkan dengan mensubstitusikan Persamaan (4.9) ke dalam Persamaan (4.5)
yang hasilnya adalah :
(4.10)
atau :
(4.11)
atau :
0+0=0
file:///D|/E-Learning/Rangkaian%20listrik%20II/Bahan%20Buku/Rangkaian%20Listrik.htm (67 of 216)5/8/2007 3:26:21 PM

Rangkaian Listrik II

sehingga i3 menyetakan penyelesaian dari Persamaan (4.5), maka secara umum dapat dinyatakan penyelesaian Persamaan (4.5) ini adalah :
(4.12)
Adapun harga-harga s1 dan s2 yang ditentukan dengan Persamaan (4.7) dapat merupakan bilangan nyata, imajiner ataupun kompleks dan ini tergantung dari hargaharga a0, a1 dan a2 dari persamaan diferensial homogen tersebut.
4.2 Respons Rangkaian RLC Seri Dengan Input Unit Step
Perhatikan rangkaian di bawah ini :

Gambar 4.1 Rangkaian seri RLC dengan input tegangan searah

dengan mengabaikan semua kondisi awal, maka pada saat t = 0 saklar ditutup, sehingga dapat dituliskan persamaan tegangan pada rangkaian adalah :
(4.13)
bila dideferensialkan satu kali maka diperoleh :
(4.14)
atau :
atau :
(4.15)
misalkan :
sehingga :
(4.16)
Persamaan (4.16) ini disebut sebagai persamaan karakteristik rangkaian di atas. Adapun akar-akar persamaan karakteristik ini adalah :
(4.17)
maka bentuk umum penyelesaian dari persamaan diferensial :
(4.18)
dalam hal ini ada tiga kemungkinan, yaitu :
1. Bilamana : R2 >
( keadaan overdamped / teredam lebih)
Dalam kondisi ini besaran
adalah positif, sehingga akar-akar s1 dan s2 adalah nyata. Untuk menentukan hraga K1 dan K2 dapat dicari dari kondisi
awal yang diketahui.
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Pada saat saklar ditutup ( t = 0 ), maka i(0+) = 0. Hal ini disebabkan sifat dari L dan C yang tidak dapat berubah dengan seketika, maka pada t = 0, bagian dari
, oleh karena itu Persamaan (4.13) untuk t = 0, adalah :
maka :
sehingga terlihat terdapat dua kondisi awal, yaitu : i(0+) = 0 dan

(4.19)
, dan jika hrga-harga ini disubstitusikan ke dalam Persamaan (4.18) akan

diperoleh :
atau :

K 1 + K2 = 0

(4.20)

Kemudian jika Persamaan (4.18) dideferensialkan satu kali diperoleh :
(4.21)
karena

pada saat t = 0, maka Persamaan (4.21) menjadi :

sehingga di dapat :
(4.22)
dari Persamaan (4.20) dan (4.21) akan diperoleh :
dan
dan jika harga-harga K1 dan K2 ini disubstitusikan ke dalam Persamaan (4.14), maka diperoleh penyelesaian persamaan ini untuk kondisi R >
(4.23)
Kalau persamaan (4.23) ini digambarkan bentuknya adalah :

Gambar 4.2 Kurva arus pada rangkaian seri RLC dengan input step pada kondisi R >

Gambar 4.2, menggambarkan sifat kurva yangmemperlihatkan variasi
dengan waktu.
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2. Bilamana : R2 =
( keadaan critical damped / teredam lebih)
menjadi nol, oleh karena itu akar persamaan karakteristik Persamaan (4.16) adalah nyata dan sama, sehingga
Pada kondisi ini besaran
penyelesaian
Persamaan (104) menjadi :
(4.24)
kalau dimisalkan : K = (K1 + K2), maka persamaan di atas berbentuk :
(4.25)
Hal ini belumlah bentuk penyelesaian yang sempurna karena penyelesaian dari persamaan deferensial orde dua harus mengandung dua konstanta
yang berbeda, oleh karena itu Persamaan (4.25) harus dimodifikasi. Misalkan diasumsikan penyelesaian Persamaan (4.25) berbentuk :
(4.26)
dimana y adalah besaran yang akan dicari.
Substitusikan Persamaan (4.26) ke dalam Persamaan (4.14) dengan suatu ketentuan bahwa y memenuhi persamaan diferensial :
(4.27)
dan kemudian bila diintegrasikan dua kali berturut-turut akan menghasilkan :
(4.28)
dan kalau Persamaan (4.28) ini disubstitusikan ke Persamaan (4.26) diperoleh :
(4.29)
dimana dalam hal ini :

.
Di dalam hal ini kondisi awal juga sama dengan :

dan
.
Apabila harga-harga ini disubstitusikan ke Persamaan (4.29) akan diperoleh :

sehingga diperoleh K1 = 0. dan jika harga K1 ini disubstitusikan ke Persamaan (4.29) maka diperoleh :
(4.30)
dan apabila Persamaan (4.30) dideferensialkan satu kali maka didapat :
(4.31)
dan selanjutnya bila kondisi awal
sehingga diperoleh
rangkaian untuk kondisi R =

, pada t = 0 disubstitusikan ke

, dan apabila harga K2 ini disubstitusikan ke

Persamaan (4.31) ini akan diperoleh :
Persamaan (4.30), maka diperoleh persamaan arus yang mengalir pada

, yaitu :
(4.32)

dan kalau digambarkan kurvanya adalah :
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Gambar 4.3 Kurva arus pada rangkaian seri RLC dengan input step pada kondisi R >

3. Bilamana : R2 <
Pada kondisi ini besaran
dimisalkan :

(keadaan underdamped / kurang teredam)
adalah negatif, oleh karena itu akar-akar persamaan karakteristik dari Persamaan (4.16) bilangan kompleks yang
(4.33)

dimana :
(4.34)
oleh karena itu Persamaan (4.18) menjadi :
(4.35)
atau :
(4.36)
karena :
maka Persamaan (4.36) menjadi :
(4.37)
apabila kondisi awal : i(0+) = 0, untuk t = 0, disubstitusikan ke dalam Persamaan (4.37) maka akan diperoleh :
atau :
K 1 + K2 = 0

(4.38)

Selanjutnya diferensialkan Persamaan (4.37) satu kali dan kemudian substitusikan
kemudian substitusikan kondisi awal

untuk t = 0 ke dalam

kedalamnya untuk t = 0 :
(4.39)
Persamaan (4.39) di atas, maka diperoleh :

atau :
karena menurut Persamaan (4.38) : K1 + K2 = 0, maka :
(4.40)
oleh karena itu diperoleh :
kemudian substitusikan harga-harga K1 dan K2 ke dalam Persamaan (4.37) sehingga diperoleh :
atau :
(4.41)
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apabila harga A dan B pada Persamaan (4.34) disubstitusikan ke dalam Persamaan (4.41) di atas, akan didapat :

atau :
(4.42)
terlihat bahwa dalam keadaan ini arus berosilasi, dan kalau bagian eksponensial

dihilangakan, maka arus i murni sinusoidal dengan frekuensi resonansi

(natural angular frequency).
(4.43)
atau :
(4.44)
kalau Persamaan (4.42) digambarkan :

Gambar 4.4 Kurva arus dari rangkaian seri RLC dengan input unti step pada kondisi R <

Contoh :
Saklar pada rangkaian di bawah ini ditutup pada saat t = 0, dengan mengabaikan semua kondisi awal elemen rangkaian, carilah bentuk persamaan arus i.

Jawab :
Bila saklar ditutup, persamaan tegangan pada rangkaian adalah :
(a)
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atau :
atau :
atau :
kalau dideferensialkan :
(b)
atau :
(c)
misalkan :
, maka Persamaan (c) menjadi :
atau :
adapun akar-akar persamaan karakteristik ini adalah :
dari rangkaian dapat dilihat :
dan
ternyata :

atau R2 >

, sehingga bentuk umum dari Persamaan (b) adalah [lihat Persamaan (4.23)] atau :

sehingga :
(d)
karena kondisi awal diabaikan dan sifat L yang tidak dapat berubah dengan seketika, maka pada t = 0, arus :
i(0+) = 0
(e)
bila Persamaan (e) ini disubstitusikan kedalam Persamaan (d) untuk t = 0, diperoleh :
sehingga diperoleh :
0 = K 1 + K2

(f)

dan demikian juga pada C yang tidak bisa berubah dengan seketika, sehingga

maka kalau harga-harga ini disubstitusikan ke dalam Persamaan (a)

akan diperoleh :
sehingga :
atau :
(g)
selanjutnya diferensialkan Persamaan (d) satu kali, maka :
(h)
selanjutnya substitusikan Persamaan (g) ke dalam Persamaan (h) untuk t = 0, maka :
atau :
(i)
maka dari Persamaan (h) dan (i) diperoleh :
K1 = 1 dan K2 = -1
Kemudian harga-harga K1 dan K2 ini disubstitusikan ke dalam Persamaan (d) maka diperoleh:
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inilah bentuk persamaan arus yang mengalir pada rangkaian setelah saklar ditutup.

Contoh :
Perhatikan rangkaian di bawah ini :

dengan mengabaikan kondisi awal, pada saat t = 0 saklar ditutup. Carilah bentuk persamaan arus i pada rangkaian.
Jawab :
Adapun persamaan tegangan pada rangkaian setelah saklar ditutup adalah :
(a)
atau :
atau :
atau :
kalau dideferensialkan satu kali :
(b)
atau :
(c)
misalkan :
, maka Persamaan (c) menjadi :
atau :
adapun akar-akar persamaan karakteristik ini adalah :
dan
terlihat bahwa :
dan
maka :
atau R2 =
sehingga bentuk umum penyelesaian Persamaan (b),[lihat Persamaan (4.32)] adalah :
dimana :
, sehingga :
(d)
karena sifat L yang tidak dapat berubah dengan seketika, maka pada t = 0 arus :
i(0+) = 0
(e)
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selanjutnya bila Persamaan (e) disubtitusikan ke dalam Persamaan (d) diperoleh :
atau :
K1 = 0
(f)
bilamana harga K1 = 0 disubtitusikan ke dalama Persamaan (d), maka diperoleh :
(g)
demikian juga dengan C yang tidak dapat berubah dengan seketika, maka tegangan pada C pada t = 0+ :
(h)
maka jika harga-harga i(0+) = 0 dan
disubstitusikan kedalam Persamaan (a) untuk t = 0, didapat :
atau didapat :
bila Persamaan (d) dideferensialkan satu kali, maka :
(i)
kalau harga

, di substitusikan ke dalam Persamaan (i) untuk t = 0, maka diperoleh :

maka diperoleh K2 = 10, dan kalau harga ini disubstitusikan ke dalam Persamaan (g), maka diperoleh persamaan arus pada rangkaian setelah saklar ditutup adalah :

Contoh :
Perhatikan rangkaian di bawah ini :

dengan mengabaikan semua kondisi awal, carilah bentuk persamaan arus i pada rangkaian setelah saklar ditutup pada saat t = 0.
Jawab :
Adapun persamaan tegangan pada rangkaian setelah saklar ditutup adalah :
(a)
atau :
atau :
atau :
dideferensialkan satu kali :
(b)
atau :
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(c)
misalkan :

, maka Persamaan (c) menjadi :

atau :
adapun akar-akar persamaan karakteristik ini adalah :
dari rangkaian terlihat :
dan
ternyata :
atau R2 <
sehingga untuk mendapatkan penyelesaian dari Persamaan (b) digunakan bentuk
dan :
sehingga :
atau :
(d)
misalkan :
K3 = K1 + K2 dan

Persamaan (4.39) dengan :

K4 = j (K1 + K2)

Maka Persamaan (d) menjadi :
(e)
kondisi awal elemen diabaikan dan karena sifat dari L yang tidak dapat berubah dengan seketika, maka pada t = 0, arus :
i(0+) = 0
(f)
demikian juga dengan C yang sifatnya tidak dapat berubah dengan seketika, sehingga
(g)
sehingga diperoleh :
(h)
dan apabila Persamaan (f) disubstitusikan kedalam Persamaan (e) untuk t = 0, diperoleh :

maka pada saat t = 0+, dari Persamaan (a) didapat :

maka diperoleh :
K3 = 0
Kemudian diferensialkan Persamaan (e) satu kali :
atau :
(i)
kemudian substitusikan Persamaan (h) ke Persamaan (i) untuk t = 0 :
sehingga :
1000 = 370,8.K4
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maka :
kemudian harga-harga K3 dan K4 yang diperoleh disubstitusikan ke dalam Persamaan (e) sehingga didapat persamaan arus yang mengalir pada rangkaian setelah
saklar ditutup adalah :

4.3 Response Rangkaian Paralel RLC Dengan Sumber Searah
Rangkaian di bawah ini memperlihatkan rangkaian paralel RLC dengan sumber arus searah Io dengan semua kondisi awal elemen pasif diabaikan dan pada
saat t = 0 saklar pada rangkaian akan dibuka.

Gambar 4.5 Rangkaian paralel RLC dengan sumber searah

Bila saklar terbuka, maka menurut hukum arus Kirchhoff dapat dituliskan :
(4.45)
dideferensialkan satu kali :
(4.46)
atau :
(4.47)
bilamana :

, maka Persamaan (139) menjadi :

(4.48)
Persamaan (4.48) sering disebut sebagai persamaan karakteristik dari rangkaian pada Gambar 4.5, dan persamaan ini dapat dibentuk menjadi :
(s - s1) (s – s2)v = 0
(4.49)
dengan akar-akar :
misalkan :

dan

, sehingga :
dan

sehingga Persamaan (4.49) menjadi :
terlihat bahwa harga β bisa potitif; nol dan imaginer / negatif,

file:///D|/E-Learning/Rangkaian%20listrik%20II/Bahan%20Buku/Rangkaian%20Listrik.htm (77 of 216)5/8/2007 3:26:21 PM

Rangkaian Listrik II

Kemunkinan I :

harga β adalah positif dimana s1 dan s2 nyata.

Dari Persamaan (4.49) yang berbentuk :
(s - s1) (s – s2)v = 0
dimisalkan :
(s – s2)v = u

(4.50)

maka Persamaan (4.49) menjadi:
(s - s1) u = 0
karena
, maka :
atau :
kalau di integralkan :
atau :
karena
, maka :
(4.51)
apabila Persamaan (4.51) ini disubstitusikan kedalam Persamaan (4.50), maka didapat :
karena
, maka :
atau :
kalau ruas kiri dan kanan persamaan ini dikalikan dengan faktor integrasi
,maka hasilnya:
(4.52)
karena :
maka Persamaan (4.52) menjadi :
kalau diintegralkan :
atau :
(4.53)
bilamana ruas kiri dan kanan Persamaan (4.53) dikalikan dengan
atau :

, maka :
(4.54)

kalau dimisalkan :
dan

K2 = K”

maka Persamaan (4.54) menjadi :
ini adalah bentuk umum penyelesaian dari Persamaan (4.45) unutk kondisi
Apabila saklar dibuka pada saat t = 0, maka :
v(0+) = 0
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hal ini disebabkan tegangan pada terminal kapasitor C tidak dapat berubah dengan seketika, demikian pula halnya dengan arus yang mengalir pada L pada t = 0,
yaitu
, dengan demikian Persamaan (4.45) untuk t = 0 menjadi :
sehingga diperoleh :
(4.57)
Selanjutnya apabila Persamaan (4.56) disubtitusikan ke dalam Persamaan (4.55) untuk t = 0 akan diperoleh :
atau :
K 1 + K2 = 0

(4.58)

selanjutnya diferensialkan Persamaan (4.55) satu kali :
kemudian substitusikan Persamaan (4.57) untuk t = 0 ke dalam persamaan di atas, sehingga :
sehingga diperoleh :
(4.59)
dari Persamaan (4.58) dan (4.59) diperoleh :
dan
bilamana harga K1 dan K2 disubstitusikan kedalam Persamaan (4.55), maka didapat bentuk persamaan tegangan v pada rangkaian Gambar 4.5 bilamana saklar
dibuka pada t = 0 adalah :
(4.60)
Persamaan (4.60) ini bentuknya sama dengan Persamaan (4.28) untu rangkaian seri RLC dimana bagian Vo/L digantikan dengan Io/C, demikian juga kurva pada
Gambar 4.2, berlaku pada persamaan (4.60) hanya dengan menggantikan perpotongan kurva dengan sumbu y digantikan dengan
ini.

Gambar 4.6 Kurva tegangan pada rangkaian paralel RLC dengan input searah pada kondisi

Contoh :
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Perhatikan rangkaian ini :

dengan mengabaikan semua kondisi awal elemen pasif, maka pada t = 0 saklar dibuka, carilah bentuk persamaan tegangan v, dan berapa besar tegangan v setelah
saklar dibuka selama 0,1 detik.
Jawab :
Persamaan arus pada rangkaian setelah saklar dibuka adalah :
(a)
atau :
atau :
bila dideferensialkan satu kali, maka diperoleh :
atau :
misalkan :
, maka :
atau :
akar-akar persamaan ini adalah :
selanjutnya :
dan
maka :

, sehingga bentuk umum penyelesaian Persamaan (a) adalah
(b)

Persamaan (147), yaitu :

dimana : s1 = -3 dan s2 = -4, sehingga Persamaan (b) menjadi :
(c)
Apabila saklar dibuka pada t = 0, maka :
v(0+) = 0
(d)
hal ini disebabkan oleh karena sifat dari C tidak dapat berubah dengan seketika, demikian juga karena sifat dari L yang tidak dapat berubah dengan seketika, maka
arus yang mengalir pada L pada t = 0, yaitu :
(e)
kalau Persamaan (d) dan (e) disubstitusikan kedalam Persamaan (a) untuk t = 0, maka :
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atau :
(f)
Selanjutnya apabila Persamaan (d) disubtitusikan ke dalam Persamaan (c) pada t = 0, akan diperoleh :
atau :
K 1 + K2 = 0
(g)
Kemudian bilamana Persamaan (c) diferensialkan satu kali, akan diperoleh :
dan apabila Persamaan (f) disubstitusikan ke dalam persamaan ini untuk t = 0, maka :
atau :
-3K1 - 4K2 = 10
(h)
dari Persamaan (g) dan (h) diperoleh :
K1 = 10 dan K2 = -10
bilamana harga K1 dan K2 ini disubstitusikan kedalam Persamaan (c), maka didapat bentuk persamaan tegangan v bilamana saklar dibuka pada
sedangkan besar tegangan v setelah saklar dibuka selama 0,1 detik adalah :
Kemungkinan II :

dimana β adalah nol dan s1 = s2

Adapun akar-akar :
dan
dimana :
dan
akan tetapi karena :

, maka : β = 0, sehingga :

, dengan demikian Persamaan (4.49) menjadi :
(4.61)

kalau dimisalkan :
(4.62)
maka Persamaan (4.61) menjadi :
karena :
, maka persamaan di atas menjadi :
atau :
kalau diintegralkan :
atau :
atau :
atau :
dan karena
, maka :
dengan demikian Persamaan (4.62) menjadi :
(4.63)
karena
, maka Persamaan (4.63) menjadi :
kalau dikalikan dengan faktor integrasi :
, maka persamaan di atas menjadi :
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(4.64)
karena :
maka Persamaan (4.64) menjadi :
bila diintegralkan :
atau :
bila dikalikan dengan
, maka :
kalau dimisalkan :
K1 = K’ dan K2 = K
maka persamaan di atas menjadi :
dimana

(4.65)
, dan Persamaan (4.65) ini adalah bentuk penyelesaian umum dari Persamaan (4.45) untuk kondisi

, dimana K1 dan K2 dapat dicari

dari kondisi awal rangkaian.
Adapun kondisi awal dari rangkaian seperti pada Persamaan (4.56) yaitu :
(4.66)
dan Persamaan (4.57) yaitu :
(4.67)
Selanjutnya apabila Persamaan (4.66) disubtitusikan ke dalam Persamaan (4.65) untuk t = 0 akan diperoleh :
atau :
K1 = 0
(4.68)
Kemudian diferensialkan Persamaan (4.65) satu kali :
bilamana Persamaan (4.67) dan (4.68) disubstitusikan kedalam persamaan di atas untuk
t = 0, akan diperoleh :
sehingga diperoleh :
(4.69)
selanjutnya bilamana harga K1 dan K2 dari Persamaan (4.68) dan (4.69) disubstitusikan kedalam Persamaan (4.65), maka diperoleh persamaan tegangan v pada
rangkaian
Gambar 4.5, untuk kondisi
sebagai berikut :
(4.70)
dengan :
Adapun kurva dari Persamaan (4.70) ini adalah :
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Gambar 4.7 Kurva arus pada rangkaian paralel RLC dengan input arus searah pada kondisi

Contoh :
Perhatikan rangkaian berikut ini :

dengan mengabaikan semua kondisi awal dari elemen pasif, maka pada saat t = 0 saklar dibuka, carilah bentuk persamaan tegangan v dan berapa besar v setelah
saklar terbuka selama 0,1 detik.
Jawab :
Adapun persamaan arus pada rangkaian setelah saklar dibuka ialah :
(a)
atau :
atau :
bila dideferensialkan satu kali, maka diperoleh :
atau :
misalkan :
, maka :
atau :
akar-akar persamaan ini adalah :
dan
terlihat bahwa :
dan
maka :
dengan

, sehingga bentuk umum penyelesaian Persamaan (a) adalah
, sehingga :
(b)
Apabila saklar dibuka pada saat t = 0, maka :
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v(0+) = 0
(c)
hal ini disebabkan karena sifat dari C yang tidak dapat berubah dengan seketika, demikian juga halnya dengan L yang tidak dapat berubah dengan seketika, maka
arus yang mengalir pada L pada t = 0 juga nol,sehingga :
(d)
kalau Persamaan (d) dan (e) disubstitusikan kedalam Persamaan (a) untuk t = 0, maka didapat:
atau :
(e)
Selanjutnya apabila Persamaan (c) disubtitusikan ke dalam Persamaan (b) untuk t = 0, maka diperoleh :
maka diperoleh :
K1 = 0

(f)

Selanjutnya diferensialkan Persamaan (b) satu kali :
kemudian substitusikan Persamaan (e) dan (f) ke dalam persamaan di atas pada t = 0, sehingga diperoleh :
maka diperoleh :
K2 = 4

(g)

Substitusikan harga-harga K1 dan K2 pada Persamaan (f) dan (g) ke dalam Persamaan (b), sehingga diperoleh bentuk persamaan tegangan v pada rangkaian untuk
kondisi

adalah :

setelah saklar dibuka selama 0,1 detik, maka besar tegangan V adalah :

Kemungkinan III :

harga β adalah negatif dimana s1 dan s2 kompleks

Dalam keadaan ini

, sedangkan

, maka akar-akar merupakan bilangan kompleks :
dan

selanjutnya akar-akar ini disubstitusikan ke dalam Persamaan (4.55) sehingga didapat :
atau :
atau :
(4.71)
menurut rumus Euler’s bahwa :
dan
maka Persamaan (4.71) menjadi :
(4.72)
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menurut Persamaan (4.56) pada t = 0 :
v(0+) = 0
selanjutnya menurut Persamaan (4.57) pada t = 0 :

(4.73)

(4.74)
dan kalau harga ini disubstitusikan kedalam Persamaan (4.72) untuk t = 0, diperoleh :
atau :
K 1 + K2 = 0

(4.75)

Selanjutnya diferensialkan Persamaan (4.72) satu kali :
(4.76)
Selanjutnya substitusikan Persamaan (4.74) ke dalam Persamaan (7.76) untuk t = 0, maka didapat :
atau :
(4.77)
kalau Persamaan (4.75) disubstitusikan ke dalam Persamaan (4.77), akan diperoleh :
(4.78)
dari Persamaan (4.75) dan (4.77) diperoleh :
(4.79)
dan :

(4.80)
selanjutnya substitusikan Persamaan (4.79) dan (4.80) kedalam Persamaan (4.72) akan diperoleh :
(4.81)
atau :
(4.82)
dimana
, seandainya harga α dan β disubtitusikan
maka diperoleh persamaan tegangan v pada rangkaian Gambar 4.5, untuk kondisi
ke dalam
Persamaan (4.82), akan diperoleh :
atau :
atau :
atau :
(4.83)
terlihat v merupakan osilasi tegangan berbentuk sinus yang amplitudonya tidak konstan dan menurun secara eksponensial dengan konstanta waktu
dengan
frekuensi ayunan
( angular frequency ) :
(4.84)

kalau Persamaan (4.83) digambarkan kurvanya adalah :
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Gambar 4.8 Kurva tegangan pada rangkaian paralel RLC dengan input arus searah pada kondisi

Contoh :
Perhatikan rangkaian di bawah ini :

pada saat t = 0 saklar dibuka, carilah bentuk persamaan tegangan v pada rangkaian.
Jawab :
Adapun persamaan arus pada rangkaian setelah saklar dibuka ialah :
(a)
bila Persamaan (a) dideferensialkan satu kali, maka didapat L :
(b)
dengan mensibtusikan harga-harga C, G dan L maka diperoleh :
(c)
misalkan :

, maka Persamaan (c) menjadi :
(d)

atau :
(e)
adapun akar-akar Persamaan (e) adalah :
dari rangkaian terlihat bahwa :
dan
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sehingga ternyata bahwa

, maka bentuk umum penyelesaian Persamaan (a) adalah Persamaan (4.55) dengan mensubstitusikan harga-harga s1 dan s2 ke

dalam Persamaan (4.55) ini akan diperoleh :
atau :
karena :
dan
maka :
atau :
bila dimisalkan :
dan
maka :
(f)
Karena tegangan pada C tidak dapat berubah dengan seketika, maka menurut
tidak dapat berubah dengan seketika, maka
sehingga diperoleh :

Persamaan (4.56), maka v(0+) = 0, dan demikian pula halnya arus pada L

, selanjutnya apabila harga ini disubstitusikan ke dalam Persamaan (a) untuk t = 0, maka diperoleh :
(g)

Selanjutnya bila harga v(0+) = 0 disubtitusikan ke dalam Persamaan (f) akan diperoleh :
maka diperoleh :
K3 = 0

(h)

apabila harga K3 ini disubstitusikan kedalam Persamaan (f), maka didapat :
atau :
(i)
bilamana persamaan (i) dideferensialkan satu kali maka didapat :
atau :
(j)
Apabila Persamaan (g) disubstitusikan ke dalam Persamaan (j) untuk t = 0, diperoleh :
sehingga diperoleh :
K4 = 2
(k)
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dan bilamana harga-harga K3 dan K4 disubstitusikan kedalam Persamaan (f) maka diperoleh bentuk persamaan tegangan v bilamana saklar dibuka pada saat t = 0
adalah :

4.4 Soal Latihan
1. Dengan mengabaikan semua kondisi awal, maka carilah bentuk persamaan arus i setelah saklar ditutup dan cari juga besar arus pada rangkaian setelah
saklar ditutup selema 0,1 detik

2. Rangkaian di bawah ini sudah dalam keadaan steady state maka pada t = 0 saklar dibuka. Carilah bentuk persamaan v dan i setelah saklar dibuka.

3. Rangkaian di bawah sudah mencapai keadaan steady state, pada saat t = 0 saklar dibuka, carilah bentuk persamaan v setelah saklar dibuka dan cari juga
besar v setelah saklar dibuka selama 0,2 detik.
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4. Perhatikan rangkaian di bawah ini carilah persamaan v pada rangkaian di bawah ini.

BAB 5
PERSAMAAN DIFERENSIAL HOMOGEN ORDE TINGGI

5.1 Pendahuluan
Metode penyelesaian persamaan diferensial orde satu dan dua yang telah dibahas dapat dipergunakan untuk persamaan diferensial homogen untuk orde n
dengan persamaan karakteristik seperti di bawah ini :
(5.1)
menurut teorema dasar aljabar menyatakan bahwa sebuah persamaan diferensial orde n yang memiliki akar-akar sebanyak n dimana akar-akar ini bisa didapat
dengan cara memfaktorkan Persamaan (173) sebagai berikut :
(5.2)
dimana setiap akar s1, s2, …, sn akan menimbulkan faktor

dalam penyelesaiannya, diamana jumlah semua faktor akan membentuk penyelesaian persamaan

diferensial, sehingga penyelesaian suatu persamaan diferensial homogen untuk orde n, akan memiliki bentuk misalkan sebagai berikut :
(5.3)
sehingga yang menjadi permasalahan dalam penyelesaian persamaan diferensial homogen orde n adalah mencari akar-akar dari persamaan karaktersitik
persamaan diferensial tersebut.
Akan tetapi ada beberapa penyerdahaan dalam mencari akar-akar persamaan ini karena koefisien-koefisien Persamaan (5.1) adalah koefisien riil dan
positif, hal ini disebabkan koefisien-koefisien ini terbentuk dari parameter rangkaian, yaitu R, L dan C, dan karena R, L dan C dianggap riil dan positif, maka
file:///D|/E-Learning/Rangkaian%20listrik%20II/Bahan%20Buku/Rangkaian%20Listrik.htm (89 of 216)5/8/2007 3:26:22 PM

Rangkaian Listrik II

koefisien a dari Persamaan (5.1) menjadi riil dan positif juga. Ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi pada akar-akar dari persamaan karakteristik tersebut :
1. Akar-akar persamaan karakteristik merupakan akar yang riil.
2. Akar-akar persamaan karakteristik merupakan akar yang imajiner.
3. Akar-akar persamaan karakteristik merupakan akar yang kompleks.
5.2 Persamaan Karakteristik Orde Satu
Misalkan persamaan karakteristik berbentuk sebagai berikut :
(5.4)
maka akar persamaan ini adalah :
(5.5)
maka akar ini selalu riil dan negatif karena a0 dan a1 selalu riil dan positif.

5.3 Persamaan Karakteristik Orde Dua
Misalkan persamaan karakteristik berbentuk sebagai berikut :
(5.6)
atau :
(5.7)
maka akar-akar Persamaan (5.7) ini adalah :
(5.8)
disini akar-akar ini bisa riil, imajiner atau kompleks dan kalau akar-akarnya kompleks haruslah merupakan kompleks sekawan/konjugasi.

5.4 Persamaan Karakteristik Orde Tiga
Akar-akar persamaan karakteristik merupakan sepasang, sepasang akar-akar kompleks sekawan, ataupun setidak-tidaknya satu akarnya harus riil dan yang
duanya lainnya, bisa kedua-duanya riil atau pasangan konjugasi akar-akar sekawan.
5.5 Persamaan Karakteristik Orde Empat
Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan :
a. Ke-empat akarnya riil
b. Dua riil dan sepasang kompleks sekawan
c. Dua pasang akar kompleks sekawan
Ada beberapa aturan dapat dipergunakan yang berhubungan dengan akar-akar tersebut, yaitu :
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1. Apabila akar-akarnya kompleks sekawan, maka akarnya dalam bentuk pasangan sekawan.
2. Bilamana persamaan karakteristik ber-orde ganjil, paling sedikit satu akar riil dan sisanya bisa riil atau dalm pasangan kompleks sekawan.
3. Bilamana persamaan karakteristik ber-orde genap, akar-akarnya bisa riil atau pasangan kompleks sekawan.
Sebagai ringkasnya, sebuah persamaan dengan orde berapapun dapat difaktorkan menurut akar-akarnya, dimana akar-akar menentukan panyelesaian
diferensial homogen sebagai jumlah penyelesaian orde pertama atau orde kedua yang telah dibahas sebelumnya.

5.6 Penyelesaian Persamaan Diferensial Tidak Homogen
Sebagaimana telah diketahui bahwa suatu persamaan diferensial dikatakan tidak homogen apabila ruas kanan dari persamaan tersebut tidak nol, akan tetapi
sama dengan fungsi pemaksa (forcing function) atau beberapa turunanya.
Dalam menganalisa persamaan demikian, yang perlu diamati bahwa penyelesaian persamaan diferensial homogen yang bersangkutan adalah bagian dari
penyelesaian persamaan diferensial tak homogen. Sebagai ilustrasi perhatikan persamaan tidak homogen linier orde dua di bawah ini :
(5.9)
penyelesaian persamaan tidak homogen ini mengandung sebagian dari penyelesaian persamaan homogen.
Misalkan v(t) = 0. maka persamaan ini memiliki akar-akar s1 = -2 dan s2 = -5, sehingga penyelesaian lengkap dari persamaan ini adalah :
(5.10)
Seandainya beberapa fungsi ip yang akan dicari memenuhi persamaan tidak homogen Persamaan (5.9), sehingga ( ip + ic ) juga merupakan penyelesaian dari
persamaan tidak homogen dari Persamaan (5.9), karena dengan mensubstitusi

atau

kedalam Persamaan (5.9) tidak akan menambah apapun

keruas kanan dari Persamaan.
Sehingga dapat dikatakan penyelesaian persamaan diferensial tidak homogen mengandung penyelesaian dari persamaan diferensial homogen, dimana
bagian ini disebut sebagai fungsi komplementer dan sisanya merupakan bagian partikular integral, sehingga total penyelesaian dari persamaan diferensial tidak
homogen diberikan oleh :
i = ip + ic

(5.11)

Adapun persamaan diferensial dalam rangkaian listrik suku v(t) pada persamaan diferensial adalah gaya penggerak atau turunanya. Adapun tipe bentuk
gelombang sebagai fungsi penggerak pada rangkaian listrik adalah misalnya v(t) dapat berupa :
1. Suatu konstanta
2. Berbentuk sin ωt ; cos ωt ; Kt
3. Perkalian dari suku-suku tersebut
4. Kombinasi linier untuk mendapatkan gelombang siku-siku, pulsa dan sebagainya.
Adapun beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk mencari partikular integral, kalau fungsi penggerak merupakan seperti yang dimaksud di atas,
maka metode koefisien tak-tentu (method of underemined coefficient) dapat dipergunakan.
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Biasanya pada penggunaan metode koefisien tak-tentu melalui langkah-langkah :
1. Pilih fungsi percobaan dari semua bentuk yang mungkin bisa memenuhi persamaan diferensial seperti pada Tabel 5.1.
2. Setiap fungsi percobaan ditandai koefisien tak-tentu.
3. Jumlah semua fungsi percobaan disubstitusikan kedalam persamaan diferensial, akan diperoleh seperangkat persamaan aljabar linier dengan menyamakan
koefisien-koefisien fungsi yang sama dalam persamaan yang dihasilkan dari hasil substitusi tersebut.
4. Koefisien-koefisien tak-tentu, ditentukan oleh pemecahan seperangkat persamaan aljabar tersebut.
Kalau suatu fungsi percobaan tidak menghasilkan suatu penyelesaian, maka koefisiennya adalah nol.

Tabel 5.1 Pilihan Penyelesaian Percobaan
Faktor Dalam v(t) *)

Pilihan Bagi Integral Khusus **)

1. V (konstanta)

A

2. a1tn

B0tn + B1tn-1 + … + Bn-1t + Bn

3. a2εmt

Cεmt

4. a3 cos ωt

D cos ωt + E sinωt

5. a4 sin ωt
6. a5.tn.εmt cos ωt
7.

mt
a6.tn.ε sin

ωt

( F0tn + F1tn-1 + … + Fn-1t + Fn ) εmt cos
ωt +
( G0

tn

+ G1

tn-1

+ … + Gn-1t + Gn ) εmt sin
ωt

*)

Bilamana v(t) terdiri dari jumlah beberapa suku, maka integral khusus yang tepat
adalah jumlah integral khusus bersesuaian/padanan masing-masing suku itu sendirisendiri.

**)

Bilamana sebuah suku dari integral yang dicoba manapun yang tertera dalam kolom
ini telah merupakan bagian fungsi komplementer dari persamaan yang diberikan,
maka perlu diadakan modifikasi pilihan yang ditunjukan dengan mengalikannya
dengan t sebelum digunakan. Bila suku yang demikian muncul sebanyak m kali
dalam funsi komplementer, maka pilihan yang ditunjukan harus dikalikan dengan tm.
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Dalam menggunakan Tabel 5.1, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan :
1. Tentukan fungsi komplementer ic. Kemudian bandingkan setiap bagian fungsi komplementer dengan bentuk v(t). Aturan pada Tabel 5.1, dimodifikasi
bilamana kedua fingsi ini memiliki suku-suku dengan bentuk matematik yang sama.
2. Tuliskan bentuk integral khusus yang dicoba, dengan menggunkan Tabel 5.1. Setiap penyelesaian yang dicoba yang berbeda harus diberikan koefisien
huruf yang berbeda, dan semua fungsi yang sama harus digabungkan.
3. Substitusikan hasil penyelesaian yang dicoba kedalam persamaan diferensial, dan dengan menyamakan koefisien dari semua suku yang sama, bentuk
seperangkatan persamaan aljabar dalam koefisien yang tak-tentu.
4. Carilah koefisien tak-tentu dan dengan demikian integral khusus didapat, koefisien-koefisien ini harus dinyatakan dalam parameter rangkaian dan gaya
penggerak/sumber, dan tidak ada konstanta sembarang dalam integral khusus.
Setelah integral khusus diperoleh, maka penyelesaian total didapat dengan menjumlahkan fungsi komplementer dengan integral khusus, dan bila
diperlukan penyelesaian khusus, maka konstanta sembarang dari fungsi komplementer (ic) bisa dihitung dengan menggunakan kondisi awal. Perlu diperhatikan,
kondisi awal harus selalu diterapkan pada penyelesaian total dan jangan hanya pada fungsi komplementer saja kecuali ip = 0. [bila v(t) = 0]

5.7 Response RL Seri Dengan Input Fungsi Eksponensial
Rangkaian di bawah ini dengan sumber tegangan berbentuk :

Gambar 5.1 Rangkaian RL seri dengan sumber fungsi ekponensial

Dimana V edan α adalah merupakan konstanta, dan pada saat t = 0, saklar ditutup, maka yang diperlukan adalah bentuk persamaan i.
Dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff dapat dituliskan :
(5.12)
atau :
(5.13)
maka persamaan karakteristiknya adalah :
(5.14)
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sehingga penyelesaian komplementer adalah :
(5.15)
maka melihat ke Tabel 5.1, penyelesaian yang dicoba adalah :
(5.16)
dimana A adalah merupakan koefisien tak-tentu, maka untuk i = ip, Persamaan (5.13) menjadi:
(5.17)
1. Bilamana :

, maka dari Persamaan (5.17) diperoleh :

(5.18)
sehingga kalau Persamaan (5.18) ini disubtitusikan ke dalam Persamaan (5.16) diperoleh :
(5.19)
sehingga penyelesaian lengkapnya adalah :
i = ip + ic
atau :
dimana konstanta sembarang K dapat ditentukan dari kondisi awal.
2. Bilamana

, maka bentuk persamaan yang dicoba adalah :
(5.20)

maka Persamaan (5.13) menjadi :
(5.21)
dan diperoleh :
(5.22)
maka :
(5.23)
sehingga penyelesaian lengkapnya :
i = ip + ic
atau :
atau :
(5.24)
dimana konstanta sembarang K dapat ditentukan dari kondisi awal.

Contoh :
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Perhatikan rangkaian di bawah ini :

Carilah bentuk persamaan arus i.
Jawab :
Adapun persamaan tegangan pada rangkaian setelah saklar ditutup adalah :
atau :
(a)
maka persamaan karakteristik :
s+2=0
sehingga penyelesaian komplementer :
Penyelesaian integral khusus :
terlihat bentuknya tidak sama dengan fungsi komplementer, maka substitusikan kedalam Persamaan (a) untuk i = ip :
atau :
A = 20
Sehingga penyelesaian integrla khusus adalah :
sehingga penyelesaian lengkap :
i = ip + ic
atau :
(b)
karena arus pada L yang tidak dapat berubah dengan seketika, maka pada t = 0, atau t = 0+ arus i(0) = 0, sehingga Persamaan (b) menjadi :
atau :

K = -20

Maka persamaan arus pada rangkaian setelah saklar ditutup adalah :

Contoh :
Rangkaian seperti berikut :
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Carilah bentuk persamaan arus I setelah saklar ditutup.
Jawab :
Persamaan tegangan pada rangkaian setelah saklar ditutup adalah :
atau :
(a)
maka persamaan karakteristik :
s+2=0
sehingga penyelesaian komplementer :
terlihat bentukpersamaan tegangan sama dengan fungsi komplementer, maka integral khusus yang dicoba adalah :
bilamana Persamaan (a) untuk i = ip, maka diperoleh :
atau :
A=4
maka :
maka penyelesaian lengkap :
i = ip + ic
atau :
(b)
karena arus pada L yang tidak dapat berubah dengan seketika, maka pada t = 0, atau

t = 0+ arus pada rangkian adalah nol, sehingga Persamaan (b) menjadi :

atau :
K=0
Maka persamaan arus pada rangkaian setelah saklar ditutup adalah :

5.8 Soal Latihan
1. Suatu sumber tegangan V = 20 volt (dc) dipasangkan ke suatu rangkaian seri RLC dimana R = 9 Ω ; L = 1 H dan C = 0,05 F. Carilah bentuk umum
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persamaan arus i yang mengalir pada rangkaian dan penyelesaian partikular dari i. Asumsikan kapasitor sebelumnya tanpa muatan.
volt pada saat t = 0 dihubungkan ke rangkaian seri yang terdiri dari R = 0,5 Ω dan L = 0,25 H. Dengan mengabaikan
2. Suatu sumber tegangan
kondisi awal, carilah penyelesaian partikular arus i yang mengalir pada rangkaian.
pada saat t = 0 dihubungkan ke rangkaian seri R = 3 Ω dan L = 6 H. Dengan mengansumsikan kondisi awal maka
3. Suatu sumber tegangan
berapa besar arus pada rangkaian ini setelah terhubung dengan sumber tegangan selama 5 detik dan bagaimana bentuk persamaan tegangan pada R setelah
terhubung dengan sumber tegangan tersebut.
pada saat t = 0 dihubungkan ke rangkaian seri R = 4 Ω dan L = 1 H. Dengan mengabaikan semua kondisi awal,
4. Suatu sumber tegangan
berapa besar tegangan pada R setelah sumber tegangan terhubung ke rangkaian selama 0,5 detik.
BAB 6
RANGKAIAN KUTUB EMPAT

6.1 Pendahuluan
Sepasang terminal yang dilalui oleh arus (menuju atau meninggalkan terminal disebut sebagai rangkaian kutub dua (misalnya pada resistor, induktor dan
kapasitor).

Gambar 6.1 Rangkaian kutub dua

Rangakaian kutub empat (K-4) adalah suatu rangkaian yang memiliki sepasang terminal pada sisi input dan sepasang terminal pada sisi output (transistor,
op amp, transformator dan lainnya)
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Gambar 6.2 Rangkaian kutub empat

Adapun teori rangkaian kutub empat (K-4) ini banyak dipergunakan pada jaringan (network) yang dipergunakan dalam sistem komunikasi, sistem kontrol,
sistem daya (power system) dan rangkaian elektronik ( model-model transistor).
Pada rangkaian kutub empat ini diperlukan hubungan antara V1, V2 , I1 dan I2 yang saling independent, dimana berbagai macam hubungan antara tegangan
dan arus disebut sebagai parameter.
Selanjutnya juga akan diperlihatkan hubungan antara parameter-parameter dan bagaimana pula hubungan antara kutub empat (seri, parallel dan kaskade).
6.2 Parameter Impedansi “z”
Parameter impedansi “z” ini pada umumnya banyak dipergunakan dalam sintesa filter, dan juga dalam penganalisaan jaringan impedance matching dan
juga pada distribusi sistem tenaga.
Rangkaian kutub empat ada dengan sumber-sumber tegangan ataupun sumber-sumber arus.

(a)

(b)
Gambar 6.3 (a) Rangkaian kutub empat dengan sumber tegangan ;
(b) Rangkaian kutub empat dengan sumber arus

Adapun bentuk hubungan tegangan dalam parameter impedansi ‘z’ ini adalah :
(6.1)
dalam bentuk matrik :
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(6.2)
dengan :
dimana

ini disebut sebagai determinan impedansi dari parameter “z”.
Adapun “z” disebut sebagai parameter impedansi atau sering juga disebut dengan parameter “z” yang satuannya dalam ohm.
Untuk menentukan harga-harga dari parameter “z” ini dapat dilakukan dengan membuat / mengatur besaran I1 = 0 ataupun I2 = 0.
Untuk mendapatkan z12 dan z22 hubungkan tegangan V2 (ataupun sumber arus I2) pada terminal 2 dengan terminal 1 terbuka (atau I1 = 0), maka diperoleh :

Gambar 6.4 Rangkaian untuk menentukan parameter-parameter z12 dan z22

Sehingga :

(6.3)

Untuk mendapatkan z11 dan z21, pasangkan tegangan V1 (ataupun sumber arus I1) pada terminal 1 dengan terminal 2 dibuka (atau I2 = 0) maka diperoleh :

Gambar 6.5 Rangkaian untuk menentukan parameter-parameter z11 dan z21

Sehingga :

(6.4)

Karena parameter “z” diperoleh dengan membuka (open) terminal input ataupun output maka parameter ini sering juga disebut dengan parameterparameter impedansi rangkaian terbuka (open circuit impedance parameters), dan selanjutnya :
z11 = disebut impedansi input rangkaian terbuka
(open circuit input impedance)
file:///D|/E-Learning/Rangkaian%20listrik%20II/Bahan%20Buku/Rangkaian%20Listrik.htm (99 of 216)5/8/2007 3:26:22 PM

Rangkaian Listrik II

z12

=

disebut transfer impedansi rangkaian terbuka dari terminal 1 ke terminal 2.
(open circuit transfer impedance from port 1 to port 2)

z21

=

disebut transfer impedansi rangkaian terbuka dari terminal 2 ke terminal 1.
(open circuit transfer impedance from port 2 to port 1)

z22

=

disebut impedansi output rangkaian terbuka
(open circuit output impedance)

Terkadang z11 dan z22 disebut juga sebagai driving point impedances, sedangkan z21 dan z12 disebut juga transfer impedances. Suatu driving point
impedance adalah impedansi input dari suatu terminal peralatan, sehingga z11 adalah input driving point impedance dengan terminal output terbuka, sedangakan
z22 adalah output driving point impedance dengan terminal input terbuka.
Bilamana z11 = z22, maka rangkaian kutub empat (K-4) disebut simetris, selanjutnya bilamana rangkaian kutub empat adalah linier dan tidak memiliki
sumber dependent maka impedansi transfer adalah sama (z12 = z21), maka rangkaian kutub empat disebut resiprokal (reciprocal) dan ini berarti bilamana titik
(terminal) eksitas dan respons saling dipertukarkan maka transfer impedansi akan tetap sama. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada gambar berikut ini :

(a)

(b)
Gambar 6.6 Rangkaian resiprokal (a) ammeter di terminal kiri ; (b) ammeter di terminal kanan

Rangkaian kutub empat di atas (Gambar 6.6.a) dengan sumber tegangan ideal V dan sebuah ammeter ideal A dengan membaca arus I, maka besar V adalah
V = z12.I, kemudian sumber V dan ammeter A dipertukarkan posisinya (Gambar 6.6.b), maka besar V = z21.I, hal ini hanya bisa terjadi bilamana z12 = z21.
Selanjutnya suatu rangkaian kutub empat yang bersifat resiprokal dapat digantikan dengan rangkaian ekivalen dengan hubungan T.
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Gambar 6.7 Rangkaian ekivalen parameter “z” yang bersifat resiprokal

Untuk rangkaian kutub empat dengan parameter “z” secara umum rangkaian ekivalennya adalah sebagai berikut :

Gambar 6.8 Bentuk umum rangkaian ekivalen parameter “z”

Pada beberapa rangkaian terkadang tidak dapat dicari parameter “z” dari rangkaian kutub empat-nya, hal ini disebabkan tidak dapat dibuat persamaan
rangkaian kutub empat-nya sebagaimana seperti Persamaan (6.1), misalnya seperti pada transformator ideal yang rangkiannya seperti berikut :

Gambar 6.9 Transformator ideal tidak memiliki parameter “z”

Adapun persamaan kutub empat untuk rangkaian transformator ideal Gambar 6.9, adalah :
(5)
maka terlihat tidak mungkin mengekspresikan tegangan bila ditinjau dari arus dan demikian pula sebaliknya, sehingga untuk kutub empat transformator ideal
parameter “z” tidak ada.
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Contoh :
Carilah parameter “z” dari rangkaian di bawah ini :

Jawab :
Untuk mendapatkan z11 dan z21, maka pasangkan sumber tegangan V1 pada terminal input dan terminal output terbuka.

Untuk mencari z12 dan z22, maka V1 dibuka dan sumber tegangan V2 dipasangkan pada terminal output, sehingga rangkaian menjadi :

Catatan : Terlihat hasil perhitungan z12 = z21, maka kutub empat di atas adalah simetris.

6.3 Parameter Admitansi “y”
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Parameter admitansi “y” juga pada umumnya banyak dipergunakan dalam sitesa filter, perencanaan penganalisaan matching network dan distrubusi sitem
tenaga. Parameter “y”, memperlihatkan arus-arus yang dinyatakan oleh tegangan terminal dengan persamaan sebagai berikut :
(6.6)
maka y11 ; y12 ; y21 ; y22 inilah yang disebut sebagai parameter-parameter admitansi “y” dari kutub empat suatu rangkaian yang satuannya siemen [S], dan kalau
disusun dalam bentuk matrik adalah :
(6.7)
dimana dalam hal ini :
yang mana
disebut sebagai determinan admitansi dari parameter “y”.
Untuk mendapatkan parameter-parameter “y” ini dapat dilakukan dengan membuat V1 = 0 ataupun V2 = 0.
Untuk mendapatkan y11 dan y21 pasang sumber arus I1 pada terminal input sedangkan terminal output dihubung singkat (V2 = 0).

Gambar 6.10 Rangkaian untuk menentukan y11 dan y21

Secara matematis dituliskan dengan :
(6.8)
(6.9)
Untuk mendapatkan y12 dan y22, terminal input dihubung singkat (V1 = 0)

Gambar 6.11 Rangkaian untuk menentukan y12 dan y22
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Maka secara matematis dapat dituliskan :
(6.10)
(6.11)
Karena parameter “y” ini diperoleh dengan melakukan hubung singkat pada terminal input maupun pada terminal output, maka parameter ini sering juga
disebut dengan parameter-parameter admitansi rangkaian hubung singkat (short-circuit admitance parameters), dimana :
y11 = disebut sebagai admitansi input rangkaian hubung singkat.
(short circuit input admitance)
y12

=

disebut sebagai transfer admitansi rangkaian hubung singkat dari terminal 2
ke terminal 1.(short circuit transfer admitance from port 2 to port 1)

y21

=

disebut sebagai transfer admitansi rangkaian hubung singkat dari terminal 1
ke terminal 2.(short circuit transfer admitance from port 1 to port 2)

y22

=

disebut sebagai admitansi output rangkaian hubung singkat
(short circuit output admitance)

Selanjutnya y11 dan y22 sering juga disebut sebagai driving point admitance sedangkan y12 dan y21 disebut sebagai transfer admitance. Suatu driving point
admitance adalah admitansi input suatu terminal peralatan, sehingga y11 adalah admitansi input dengan terminal output terhubung singkat, dan y22 adalah
admitansi output dengan terminal input terhubung singkat.
Untuk rangkaian kutub empat yang linier dan tidak mengandung sumber-sumber dependent didalamnya, maka transfer admitansi y12 = y21, dan dalam
kondisi ini disebut rangkaian adalah resiprokal (lihat parameter z).
Untuk kutub empat parameter “y” yang resiprokal, maka rangkaian ekivalennya (khusus yang resiprokal) merupakan rangkaian •.

Gambar 6.12 Bentuk Rangkaian • sebagai ekivalen untuk parameter “y” yang resiprokal

dan untuk kutub empat untuk parameter “y” pada umumnya rangkaian ekivalennya adalah sebagai berikut :
file:///D|/E-Learning/Rangkaian%20listrik%20II/Bahan%20Buku/Rangkaian%20Listrik.htm (104 of 216)5/8/2007 3:26:22 PM

Rangkaian Listrik II

Gambar 6.13 Rangkaian ekivalen untuk parameter “y” secara umum

Contoh :
Hitunglah parameter-parameter “y” dari rangkaian di bawah ini :

Jawab :
Untuk mencari y11 dan y21 maka hubung singkat terminal output dan pasangkan sumber arus I1 pada terminal input.

dari rangkaian terlihat bahwa R1 paralel dengan R2 atau :
maka :
sehingga menurut Persamaan (6.8) :
dengan pembagian arus :
maka Persamaan (6.9) :
Untuk mendapatkan y12 dan y22 maka hubung singkat terminal input dan pasangkan sumber arus I2 pada terminal output.
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Dari rangkaian terlihat bahwa R2 paralel R3 sehingga :
sehingga :
maka menurut Persamaan (6.11) :
dengan pembagian arus :
maka menurut Persamaan (6.10) :
ternyata
adalah :

, maka rangkaian merupakan rangkaian yang resiprokal, dimana kalau digambarkan rangkaian ekivelennya (khusus resiprokal)

Rangkaian ekivalen secara umum :
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6.4 Parameter “h”
Parameter “h” ini sering juga disebut dengan parameter Hibrid (Hybrid parameters), parameter ini mengandung sifat-sifat dari parameter “z” dan “y”. Pada
sistem parameter “h” ini tegangan input dan arus output dinyatakan/ditinjau dari arus input dan tegangan output. Adapun bentuk persamaan dari parameter “h” ini
adalah :
(6.12)
(6.13)
dalam bentuk matrik :
(6.14)
dengan :
(6.15)
dimana

ini disebut sebagai determinan dari parameter “h”.
Untuk mendapatkan h11 dan h21 hubungkan sumber arus/tegangan pada input sedangkan terminal output dihubung singkat.

Gambar 6.14 Rangkaian untuk mencari h11 dan h21

Secara matematis dituliskan dengan :
(6.16)
(6.17)
Selanjutnya untuk mendapatkan h12 dan h22 hubungkan sumber arus/tegangan pada terminal output sedangkan terminal input dibuka.

Gambar 6.15 Rangkaian untuk mencari h12 dan h22
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maka secara matematis dituliskan dengan :
(6.18)
(6.19)
h11

=

disebut sebagai impedansi input hubung singkat.
(short circuit input impedance)

h12

=

disebut sebagai penguat tegangan balik rangkaian terbuka.
(open circuit reverse voltage gain)

h21

=

disebut penguat arus maju rangkaian hubung singkat
(short circuit forward current gain)

h22

=

disebut sebagai admitansi output rangkaian terbuka
(short circuit output admitance)

dan apabila h12 = -h21 maka rangkaian kutub empat disebut sebagai rangkaian kutub empat yang resiprokal. Selanjutnya untuk parameter “h” ini rangkaian
ekivalennya adalah :

Gambar 6.16 Bentuk ekivalen dari parameter ‘h”

Contoh :
Hitunglah parameter-parameter “h” dari rangkaian di bawah ini :
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Jawab :
Untuk mencari h11 dan h21, maka hubung singkat terminal output dan pasangkan sumber arus I1 pada terminal input.

dari rangkaian ini terlihat bahwa :
R2 paralel dengan R3
Rp1 seri dengan R1
Maka rangakain pengganti :

maka :
dengan demikian :
dengan pembagian arus :

file:///D|/E-Learning/Rangkaian%20listrik%20II/Bahan%20Buku/Rangkaian%20Listrik.htm (109 of 216)5/8/2007 3:26:22 PM

Rangkaian Listrik II

maka :
atau :
sehingga :
Selanjutnya untuk mencari h12 dan h22, maka terminal input dibuka dan pasangkan sumber tegangan V2 pada terminal output.

maka menurut rangkaian pembagi tegangan :
sehingga :
sedangkan :
maka :
kalau digambarkan rangkaian ekivalennya :
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6.5 Parameter “g”
Parameter “g” sering juga disebut sebagai kebalikan / invers dari parameter “h”, dimana dalam parameter “g” ini, arus input dan tegangan output
dinyatakan /ditinjau dari tegangan input dan arus output. Adapun bentuk persamaan parameter “g” ini adalah :
(6.20)
(6.21)
dalam bentuk matrik Persamaan (6.20) dan (6.21) adalah sebagai berikut :
(6.22)
dengan :
(6.23)
dimana

ini disebut sebagai determinan dari parameter “g”.
Untuk mendapatkan g11 dan g21 buka terminal output dan pasangkan sumber tegangan V1 pada terminal input, seperti terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 6.17 Rangkaian untuk menentukan harga-harga g11 dan g21

Secara matematis dituliskan dengan :
(6.24)
(6.25)
Selanjutnya untuk mendapatkan g12 dan g22, hubung singkat terminal input dan hubungkan sumber arus I2 pada terminal output seperti terlihat pada gambar di
bawah

ini :
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Gambar 6.18 Rangkaian untuk menentukan harga-harga g12 dan g22

sehingga secara matematis dituliskan dengan :
(6.26)
(6.27)
Pada parameter “g” ini selalu disebut :
g11 = admitansi input rangkaian terbuka (open-circuit input admitance)
g12 = penguat arus balik rangkaian hubung singkat (short-circuit reverse current gain)
g21 = penguat tegangan maju rangkaian terbuka (open-circuit forward voltage gain)
g22 = impedansi output rangkaian hubung singkat (short- circuit output impedance)
Adapun rangkaian ekivalen untuk parameter “g” ini diperlihatkan seperti pada Gambar 6.19, di bawah ini :

Gambar 6.19 Bentuk ekivalen dari parameter ‘g”
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Contoh :
Carilah parameter “g” dari rangkaian berikut ini :

Jawab :
Untuk mencari g11 dan g21 pasang pada sumber tegangan V1 pada terminal input sedangkan terminal output terbuka.

dari rangkaian terlihat bahwa :
R2 seri R3
Rs1 paralel dengan R1
maka :
sehingga :
selanjutnya :
karena :
maka :
sehingga :
Selanjutnya untuk mendapatkan g12 dan g22, maka hubung singkat terminal input, sedangkan pada terminal output dipasangkan sumber arus I2.

file:///D|/E-Learning/Rangkaian%20listrik%20II/Bahan%20Buku/Rangkaian%20Listrik.htm (113 of 216)5/8/2007 3:26:22 PM

Rangkaian Listrik II

Dari rangkaian terlihat :
maka :
sehingga :
kemudian dari rangkaian juga terlihat bahwa R2 paralel R3 atau :
maka :
sehingga :
Kalau digambarkan rangkaian ekivalennya :

6.6 Parameter “ABCD”
Parameter ini sering juga disebut sebagai parameter transmisi (transmission parameters). Pada sistem parameter ini, tegangan dan arus input dinyatakan /
ditinjau dari arus dan tegangan output dengan bentuk persamaan :
(6.28)
(6.29)
bilamanana Persamaan (28) dan (29) disususun dalam bentuk matrik :
(6.30)
maka A ; B ; C inilah yang disebut parameter-parameter dari sistem parameter “ABCD”, yang satuannya dalam sistem [S], dimana :
(6.31)
yang disebut sebagai determinan dari parameter “ABCD”, dimana dalam keadaan resiprokal berlaku :
AD – BC = 1
(6.32)
Adapun parameter-parameter dalam Persamaan (6.28) ; (6.29) ; (6.30) memberikan suatu ukuran bagaimana suatu rangkaian memberikan tegangan dan
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arus dari suatu sumber ke beban yang digunakan dalam analisa pada jaringan transmisi (kabel dan fiber) karena parameter-parameter ini mengekspresikan variablevariabel pada sisi pengirim (V1 dan I1) yang dipandang dari veriabel-variabel sisi penerima (V2 dan -I2). Oleh karena hal ini parameter “ABCD” sering juga
disebut sebagai parameter transmisi yang banyak dipergunakan dalam perencanaan sistem telepon, microwave dan radar.
Persamaan (6.28) dan (6.29) menyatakan hubungan antara variable-variabel input (V1 dan I1) dengan variable-variabel output (V2 dan -I2), maka
sewaktu menghitung parameter-parameter “ABCD” lebih baik menggunakan tanda aljabar -I2 daripada I2, hal ini disebabkan karena arus I2 yang sebenarnya
adalah meninggalkan rangkaian.

Gambar 6.20 Variabel terminal dalam parameter ABCD

Untuk menetukan A dan C, maka buka terminal output dan pasangkan sumber tegangan V1 pada terminal input seperti tergambar pada Gambar 6.21. di
bawah ini :

Gambar 6.21. Rangkaian untuk menentuka A dan C dari parameter “ABCD”

Sehingga :
(6.33)
(6.34)
Sedangkan untuk mendapatkan B dan D, hubung singkat terminal output dan pasangakan sumber tegangan V1 pada terminal input seperti terlihat pada Gambar
6.22.
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Gambar 6.22 Rangkaian untuk menentukan B dan D pada parameter “ABCD”

Secara matematis ditulis :
(6.35)
(6.36)
dimana parameter-parameter :
A = sering disebut sebagai perbandingan tegangan rangkaian terbuka
(open-circuit voltage ratio)
B = sering disebut sebagai transfer impedansi negatif rangkaian hubung singkat.
C = sering disebut sebagai transfer admitansi rangkaian terbuka
(open-circuit transfer adimtance)
D = sering disebut sebagai perbandingan arus negatif rangkaian hubung singkat
(negative short-circuit ratio)

Contoh :
Carilah parameter “ABCD” dari rangkaian di bawah ini :

Jawab :
Untuk menghitung A dan C, pasangkan sumber tegangan V1 pada terminal input sedangkan terminal output dibuka seperti rangkaian di bawah ini :
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dari rangkaian di atas terlihat bahwa :
sehingga :
(*)
(**)
dengan demikian :
Dari (**) diperoleh :
sehingga :
Untuk mencari B dan D, maka terminal output dihubung singkat, sedangkan V1 dipasangkan pada terminal input.

sehingga rangkaian ekivalennya menjadi :

maka :
(***)
sehingga :
selanjutnya terlihat :
dari (***) yang di dapat, maka :
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sehingga :
6.7 Parameter “abcd”
Adapun parameter rangkaian kutub empat yang terakhir dikenal dengan parameter “abcd”, yang mana parameter ini disebut sebagai inverse dari parameter
“ABCD”. Pada parameter “abcd” ini tegangan dan arus outputnya dinyatakan dalam tegangan dan arus input yang persamaannya berbentuk sebagai berikut :
(6.37)
(6.38)
yang dalam bentuk matrik dituliskan dengan :
(6.39)
yang diterminan dinyatakan dengan :
(6.40)
dan bilamana kutub empat ini bersifat resiprokal, maka berlaku :
a.d – b.c = 1

(6.41)

Selanjutnya untuk menghitung a dan c, maka terminal input dibuka sedangkan pada terminal output dipasangkan sumber tegangan V2, yang rangkaiannya
terlihat pada

Gambar 6.23 di bawah ini :

Gambar 6.23 Rangkaian untuk menentuka a dan c dari parameter “abcd”

Secara matematis dituliskan dengan :
(6.42)
(6.43)
Selanjutnya untuk mencari b dan d, hubung singkat terminal input dan pasang sumber tegangan V2 pada terminal output, yang rangkaiannya seperti Gambar 6.24
di bawah ini :
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Gambar 6.24 Rangkaian untuk menentukan b dan d pada parameter “abcd”

Secara matematis dituliskan dengan :
(6.44)
(6.45)
dimana parameter-parameter :
a

=

disebut sebagai penguat tegangan rangkaian terbuka (open-circuit voltage gain)

b

=

disebut sebagai negative impedansi transfer rangkaian hubung singkat.
(negative short-circuit transfer impedance)

c

=

transfer admitansi rangkaian terbuka (open-circuit transfer adimtance)

d

=

penguat arus negatif rangkaian hubung singkat (negative short-circuit gain)

Contoh :
Carilah parameter “abcd” dari rangkaian di bawah ini :

Jawab :
Untuk mencari a dan c, pasangkan sumber tegangan V2 pada terminal output dan buka terminal input seperti rangkaian di bawah ini :
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dari rangkaian dapat dihitung :
maka :
sehingga :
maka :
dari rangkaian juga terlihat :
sehingga :
maka :
Selanjtunya untuk mencari b dan d, maka hubung singkat input, sedangkan output tetap dengan sumber tegangan V2 seperti pada rangkaian di bawah ini :

sehingga rangkaian ekivalen di atas berbentuk :

dari rangkaian terlihat bahwa :
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V2 = R2.I6 = 1.I6 = I6

(*)

akan tetapi karena : I6 = -I1, maka persamaan (*) menjadi :
V2 = -I1
dengan demikian :
Selanjutnya dari rangkaian juga terlihat :
(**)
akan tetapi karena : V2 = -I1 dan I6 = -I1, maka persamaan (**) menjadi :
dengan demikian di dapat :

6.8 Konversi Antar Parameter
Sebagaimana seperti telah dibahas di depan, bahwa pada rangkaian kutub empat ada 6 (enam) parameter yang memperlihatkan hubungan antara input dan
output. Akan tetapi pada suatu saat bila diketahui satu jenis parameter dari suatu rangkaian dan untuk rangkaian yang sama diperlukan pula jenis parameter
lainnya, maka untuk itu diperlukan pengkonversian parameter suatu rangkaian ke parameter lainnya. Misalkan suatu rangkaian kutub empat dengan parameter “z”
dengan persamaan sebagai berikut :
atau dapat dibuat :
atau :
(6.46)
Selanjutnya pada parameter “y” diketahui bentuk persamaannya adalah :
atau :
(6.47)
Kemudian dengan membandingkan Persamaan (6.46) dan (6.47) terlihat bahwa :
(6.48)
selanjutnya adapun adjoint dari

adalah :

yang diterminannya adalah :
maka :
kemudian substitusikan

ini kedalam Persamaan (6.48) sehingga diperoleh :
(6.49)
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Sebagaimana diketahui bahwa :
(6.50)
bilamana Persamaan (6.50) disubtitusikan kedalam Persamaan (6.49) diperoleh :
(6.51)
maka dari Persamaan (6.51) ini terlihat :
Demikianlah seterusnya untuk parameter lainnya, yang lengkapnya terlihat hasilnya seperti tabel berikut ini.

Tabel 6.1 Konversi Dari Kutub Empat
z

y

h

g

T

t

z

y
h
g
T
t
Dimana :
Contoh :
Carilah parameter-parameter “z” dari rangkaian di bawah ini, dan kemudian berdasarkan parameter “z” yang diperoleh dengan bantuan tabel, carilah parameterparameter “y” ; “h” ; “g” ; “ABCD” dan parameter “abcd”.
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Jawab :
Untuk mendapatkan z11 dan z21, maka pasangkan sumber tegangan V1 pada terminal input dan terminal output terbuka.

maka dari rangkaian terlihat :
R2 seri R3

RS1 = R2 + R3 = 1 + 0,5 = 1,5 Ω

sehingga :
maka :
sehingga :
dari rangkaian dapat dihitung :
maka :
sehingga :
Untuk mendapatkan z12 dan z22, maka pasang sumber tegangan V2 pada terminal output sedang terminal input dibuka.

maka terlihat dari rangkaian bahwa :
R2 seri R1

RS2 = R2 + R1 = 1 + 0,5 = 1,5 Ω
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sehingga :
maka :
sehingga :
dari rangkaian dapat dihitung :
maka :
sedangkan :
Parameter “y”
Dari table konversi dapat dilihat hubungan antara parameter “z” dengan parameter “y”, sebagai berikut :
Parameter “h”
Dari table konversi dapat dilihat hubungan antara parameter “z” dengan parameter “h”, sebagai berikut :

Parameter “g”
Dari table konversi dapat dilihat hubungan antara parameter “z” dengan parameter “g”, sebagai berikut :
Parameter “ABCD”
Dari table konversi dapat dilihat hubungan antara parameter “z” dengan parameter “ABCD”, sebagai berikut :

Parameter “abcd”
Dari table konversi dapat dilihat hubungan antara parameter “z” dengan parameter “abcd”, sebagai berikut :

6.9 Interkoneksi Antar Kutub Empat
Bertambah besar dan kompleksnya suatu sistem, maka untuk perencanaan / penganalisaan mangakibatkan sistem tersebut dibagi menjadi beberapa
bagian kutub empat yang mungkin dihubungkan secara seri, paralel dan kaskade.
Walaupun interkoneksi dapat dilakukan untuk setiap parameter, tetapi untuk interkoneksi suatu jenis parameter akan memiliki keuntungan tertentu,
misalnya untuk hubungan seri maka parameter “z” akan menghasilkan suatu sistem yang besar dengan parameter “z”, demikian pula dengan hubungan parallel
parameter “y” dan hubungan kaskade dari parameter “ABCD”
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6.9.1 Kutub Empat dengan Hubungan Seri

Gambar 6.25 Hubungan seri dua rangkaian kutub empat

Pada gambar di atas terlihat bahwa dua kutub empat, masing-masing Na dan Nb, maka arus inputnya adalah sama sedangkan tegangan input saling
dijumlahkan.
Untuk Na :
(6.52)
Untuk Nb :
(6.53)
dengan :
(6.54)
dan :
(6.55)
maka parameter “z” dari dua kutub empat yang di serikan adalah :
(6.56)
atau :
(6.57)
maka terlihat bahwa parameter-parameter “z” untuk keseluruhan adalah jumlah dari parameter-parameter dari setiap kutub empat yang terhubung secara seri dan
ini berlaku untuk n kutub empat yang terhubung secara seri.
Misalnya kalau dua buah kutub empat dengan parameter “h” dihubungkan secara seri, maka parameter “h” terlebih dahulu dikonversikan menjadi
parameter “z” ( dengan bantuan tabel ) ke parameter “h”.

6.9.2 Kutub Empat dengan Hubungan Paralel
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Dua buah kutub empat dapat dihubungkan paralel apabila setiap tegangan terminal (input dan output) harus sama dan arus yang dihasilkan adalah
jumlah setiap arus dari masing-masing kutub empat.

Gambar 6.26 Hubungan paralel dari dua buah rangkaian kutub empat

Dalam hubungan ini berlaku :
(6.58)
dan :
(6.59)
dari rangkaian Gambar 6.26, terlihat :
(6.60)
dan :
(61)
Kemudian jumlahkan Pesamaan (6.58a) dengan Persamaan (6.59a) dan demikian pula Persamaan (6.58b) dengan Persamaan (6.59b) yang akan
menghasilkan :
(6.62)
dengan melihat kepada Persamaan (6.60) dan (6.61) maka Persamaan (6.52) menjadi :
(6.63)
maka untuk kutub empat dengan parameter “y” yang terhubung paralel berlaku :
(6.64)
atau :
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(6.65)
maka terlihat bahwa untuk hubungan paralel dari dua buah kutub empat parameter “y”, menghasilkan parameter ekivalen “y” yang merupakan jumlah dari setiap
parameter kedua kutub empat dan ini juga berlaku untuk n kutub empat yang terhubung secara paralel.

6.9.3 Kutub Empat dengan Hubungan Kaskade
Dua buah kutub empat dikatakan dalam hubungan kaskade bilamana output sebuah kutub empat merupakan input kutub empat yang lain, yang
rangkaiannya seperti Gambar 6.27 di bawah ini :

Gambar 6.27 Dua rangkaian kutub empat dalam hubungan kaskade

Persamaan dari kedua kutub empat dalam parameter “ABCD” adalah :
(6.66)
(6.67)
dari rangkaian pada Gambar 6.27 terlihat bahwa :
(6.68)
Selanjutnya apabila Persamaan (6.68) ini disubstitusikan kedalam Persamaan (6.66) dan (6.67), akan diperoleh :
(6.69)
sehingga apabila dua parameter “ABCD” dihubungkan kaskade, maka parameter keseluruhan adalah merupakan hasil perkalian dari setiap parameter yang
dihubungkan secara kaskade tersebut, atau dituliskan dengan :
(6.70)
atau :
(6.71)

6.10 Soal Latihan
file:///D|/E-Learning/Rangkaian%20listrik%20II/Bahan%20Buku/Rangkaian%20Listrik.htm (127 of 216)5/8/2007 3:26:22 PM

Rangkaian Listrik II

1. Hitunglah parameter z dari rangkaian di bawah ini.

2. Carilah parameter z dari rangkaian di bawah ini.

3. Suatu rangkaian kutub empat memiliki persamaan (untuk sementara asumsikan bukan persamaan dari suatu parameter ) :
I1 = 0,2 V1 – 0,05 V2
I2 = -0,05 V1 + 0,1 V2
Carilah parameter z dari rangkaian tersebut.
4. Carilah parameter z dari rangkaian di bawah ini.

file:///D|/E-Learning/Rangkaian%20listrik%20II/Bahan%20Buku/Rangkaian%20Listrik.htm (128 of 216)5/8/2007 3:26:22 PM

Rangkaian Listrik II

5. Dari hasil percobaan rangkaian terbuka dari suatu rangkaian kutub empat yang tidak diketahui bentuknya diperoleh :
dan
Carilah parameter z dari kutub empat tersebut.
6. Carilah parameter y dari rangkaian di bawah ini.

7. Dari hasil percobaan hubung singkat pada suatu kutub empat yang tidak diketahui bentuknya diperoleh :
dan
Carilah parameter y dari kutub empat tersebut.
8. Dari rangkaian di bawah ini carilah parameter y.

9. Carilah parameter h dari rangkaian di bawah ini.
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10. Carilah parameter h dari rangkaian di bawah ini.

11. Carilah parameter g dari rangkaian di bawah ini.

12. Carilah g12 dan g21 dari rangkaian di bawah ini.

13. Carilah parameter ABCD dari rangkaian kutub empat di bawah ini.
file:///D|/E-Learning/Rangkaian%20listrik%20II/Bahan%20Buku/Rangkaian%20Listrik.htm (130 of 216)5/8/2007 3:26:22 PM

Rangkaian Listrik II

14. Carilah parameter ABCD dari rangkaian kutub empat di bawah ini.

BAB 7
RANGKAIAN GANDENG MAGNETIK

7.1 Pendahuluan
Bilamana dua buah rangkaian atau lebih yang terhubung secara langsung atau tidak satu sama lainnya, akan tetapi mempunyai pangaruh antara satu sama
lainnya secara magnetik, diakibatkan adanya medan magnet disalah satu rangkaian tersebut, maka rangkaian tersebut dikatakan rangkaian gandeng magnetik
( magnetically couple).
Pada beberapa peralatan listrik yang dibuat berdasarkan prinsip di atas, misalnya seperti transformator yang dipergunakan pada sistem tenaga listrik yang
fungsinya untuk mentransfer energi listrik dari suatu loop ke loop yang lainnya pada frekuensi tetap. Transformator ini ada yang disebut sebagai transformator
penaik tegangan (step up) atau sebagai penurun tegangan (step down), dan selain itu transformator juga pada peralatan elektronika.

7.2 Induktansi Timbal Balik (Mutual Indutance)
Apabila dua buah induktor / kumparan / koil (N1 dan N2) yang berdekatan satu sama lainnya, dan bilamana salah satu kumparan dialiri oleh arus (misalnya
N1) tersebut akan timbul fluksi magnetik, dimana fluksi ini ada yang merambat ke kumparan N2, yang mana fluksi yang merambat ke kumparan N2 akan
menimbulkan tegangan pada kumparan N2 (sering disebut sebagai tegangan induksi), maka fenomena di atas dikenal dengan induksi timbal balik (mutual
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indutance). Sebagai ilustrasi perhatikan gambar rangkaian di bawah ini :

Gambar 7.1 Fluksi magnetik yang dibangkitkan pada kumparan dengan N belitan.

Gambar di atas memperlihatkan sebuah kumparan dengan banyak belitan N. Bilamana arus i mengalir melalui kumparan tersebut, maka disekeliling
kumparan akan timbul fluksi magnetik φ, dan berdasarkan hukum Faraday, pada kumparan akan terjadi tegangan induksi sebesar v yang sebanding dengan
perkalian jumlah belitan N dengan perubahan fluksi φ perwaktu, atau dapat dinyatakan dengan :
(7.1)
akan tetapi karena fluksi φ yang dihasilkan oleh arus I, maka dapat dikatakan perubahan fluksi φ juga diakibatkan oleh perubahan arus, atau dituliskan dengan :
(7.2)
Sebagaimana diketahui bilamana sebuah induktor dialiri arus, maka akan terjadi tegangan pada induktor tersebut sebesar :
(7.3)
karena v = vL, maka dari persamaan (7.2) dan (7.3) diperoleh :
(7.4)
dimana L adalah persamaan (7.4) dikenal dengan induktansi diri (self-indutance).
Selanjutnya apabila dua buah kumparan dengan induktansi L1 dan L2 dimana jumlah belitan masing-masing kumparan adalah N1 dan N2 saling didekatkan satu
sama lainnya yang digambarkan sebagai berikut :

Gambar 7.2 Induktansi timbal balik dari kumparan N2 terhadap kumparan N1
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Untuk penyederhanaan, maka diasumsikan kumparan N2 tidak dialiri arus. Oleh karena kumparan N1 dialiri oleh arus, maka pada kumparan N1 ini timbul
fluksi φ , dimana fluksi ini terbagi menjadi dua bagian yaitu φ
1

11

dan φ . Fluksi φ
12

11

ini adalah fluksi yang hanya melingkupi N1, sedangkan fluksi φ

12

adalah

fluksi yang berasal dari kumparan N1 yang melingkupi kumparan N2. Sehingga dengan demikian besar fluksi yang timbul pada kumparan N1 akibat adanya arus
yang mengalir pada kumparan ini dapat dituliskan dengan :
(7.5)
maka walaupun kedua kumparan ini secara fisik terpisah, akan tetapi mereka dikatakan terhubung secara magnetik.
Karena adanya φ , maka pada kumparan N1 terjadi tegangan induksi sebesar :
1

(7.6)
Selanjutnya karena adanya φ , maka pada kumparan N2 akan timbul juga tegangan induksi sebesar :
12

(7.7)
Adapun fluksi-fluksi yang ada pada kumparan N1, disebabkan oleh karena adanya arus i1 yang mengalir pada kumparan N1, yang mana fluksi ini akan
menimbulkan tegangan induksi v1 pada kumparan N1 seperti yang diperlihatkan oleh Persamaan (7.6). Oleh karena itu Persamaan (7.6) ini dapat dibuat dalam
bentuk :
(7.8)
dimana :
(7.9)
disebut sebagai induktansi diri (self-indutance) dari kumparan N1.
Demikian pula halnya degan Persamaan (7.7) dapat dubuat dalam bentuk :
(7.10)
bila dimisalkan :
(7.11)
maka Persamaan (7.10) menjadi :
(7.12)
dimana M21 ini disebut sebgai induktansi timbal balik dari kumparan N2 akibatnya φ

12

dari kumparan N1, dimana subskrit 21 mengindikasikan hubungan

tegangan induksi pada kumparan N2 dengan arus pada kumparan N1.
Selanjutnya apabila arus i2 yang mengalir pada kumparan N2, seperti gambar berikut ini:
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Gambar 7.3 Induktansi timbal balik M12 pada kumparan N1 yang diakibatkan kumparan N2

Apabila kumparan N2 dialiri arus i2, maka pada kumparan N2 ini timbul fluksi φ , dimana fluksi ini terbagi menjadi dua bagian yaitu φ
2

φ

22

adalah fluksi yang hanya melingkupi N2 sedangkan fluksi φ

21

22

dan φ . Fluksi
21

adalah fluksi yang bersasal dari kumparan N2 yang melingkupi kumparan N1. Sehingga dengan

demikian besar fluksi φ yang timbul pada kumparan N2 akibat adanya arus i2 yang mengalir pada kumparan ini dapat dituliskan dengan :
2

(7.13)
Karena adanya

, maka pada kumparan N2 terjadi tegangan induksi sebesar :
(7.14)

selanjutnya karena adanya

pada kumparan N1, maka pada kumparan N1 akan timbul juga tegangan induksi sebesar :
(7.15)

Adapun fluksi-fluksi yang ada pada kumparan N2, disebabkan oleh karena adanya arus i2 yang mengalir pada kumparan N2, yang mana fluksi ini akan
menimbulkan tegangan induksi v2 pada kumparan N2 seperti yang diperlihatkan oleh Persamaan (7.14), oleh karena itu Persamaan (7.14) ini dapat dibuat dalam
bentuk :
(7.16)
dimana :
(7.17)
disebut sebagai induktansi diri (self-indutance) dari kumparan N2. Karena pada kumparan N1, hanya ada
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mengalir pada kumparan N2, oleh sebab itu Persamaan (15) dapat dituliskan :
(7.18)
dimana :
(7.19)
M12 disebut sebagai induktansi timbal balik (mutual-indutance) dari kumparan N1 akibat adanya fluksi

dari kumparan N2.

Dari penganalisaan M21 dan M12, maka dapat disimpulkan bahwa induktansi timbal balik terjadi karena adanya tegangan induksi pada suatu rangkaian,
akibat adanya perubahan arus perwaktu pada rangkaian lainnya. Hal ini merupakan sifat induktor, dimana pada suatu induktor akan terjadi tegangan induksi akibat
adanya arus yang merupakan fungsi waktu yang mengalir pada induktor lain yang dekat dengannya, sehingga dapat dikatakan :
Induktansi timbal balik M yang satuannya dalam henry [H] adalah ukuran kemampuan suatu induktor untuk menginduksikan tegangan pada induktor lain
yang berdekatan dengannya.
Walaupun induktansi timbal balik M selalu merupakan besaran positif, akan tetapi tegangan timbal balik
bisa berharga positif atau negatif. Adapun
salah satu cara untuk menentukan tanda aljabar dari
, bila arah belitan terlihat dengan jelas adalah dengan hukum tangan kanan dari Lenz yang mengatakan :
Apabila konduktor diletakkan pada telapak tangan, dan ibu jari-jari tangan menggenggam kumparan searah dengan arah belitan kumparan maka jari
telunjuk menunjukkan arah arus, sedangkan ibu jari menunjukkan arah fluksi.

(a)
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(b)
Gambar 7.4 Aturan tangan kanan (a) untuk tanda M positif (b) untuk tanda M negatif

7.3 Aturan Dot
Selain aturan dari tangan kanan Lenz untuk menentukan tanda aljabar dari

, masih ada yang disebut aturan Dot (titik), yang mengatakan :

1. Bilamana kedua arus dalam rangkaian gandeng magnetik sama-sama menuju tanda dot atau sama-sama meninggalkan tanda dot, maka tanda aljabar dari
adalah positif.

(a)

(b)
Gambar 7.5 Aturan dot untuk arus sama-sama menuju atau meninggalkan tanda dot
(a) Sama-sama menuju tanda dot (b) Sama-sama meninggalkan tanda dot
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2. Apabila salah satu arus menuju tanda dot, sedangkan yang lain meninggalkan tanda dot, maka tanda aljabar dari

adalah negatif.

Gambar 7.6 Arus menuju tanda dot dan yang lain meninggalkan tanda dot

Catatan :
Adapun yang dimaksud dengan arus menuju tanda dot adalah bilamana tanda panah arus lebih dahulu mengenai tanda dot baru kemudian tanda
kumparan. Sedangkan yang dimaksud arus meninggalkan tanda dot adalah apabila tanda panah arus lebih dahulu mengenai tanda kumparan baru kemudian
mengenai tanda dot.

Gambar 7.7 Menentukan arus menuju atau meninggalkan tanda dot

7.4 Energi Pada Rangkaian Gandeng Magnetik
Sebagaimana diketahui bahwa energi yang tersimpan pada suatu induktor

adalah :
(7.20)
maka untuk menentukan energi yang tersimpan pada suatu rangkaian gandeng magnetik, perhatikan gambar berikut ini :
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Gambar 7.8 Rangkaian untuk memperlihatkan energi yang tersimpan dalam rangkaian gandeng

Adapun pada reangkaian gandeng di atas, diasumsikan bahwa arus-arus i1 dan i2 awalnya adalah nol, sehingga energi yang tersimpan (energy stored)
dalam setiap kumparan adala nol.
Kemudian arus i1 dinaikkan/ diperbesar dari nol sampai I1 sedangkan i2 tetap nol, maka daya pada kumparan L1 adalah :
(7.21)
maka energi yang tersimpan dalam rangkaian adalah :
(7.22)
selanjutnya harga i1 = I1 dipertahankan tetap, maka kemudian arus i2 dinaikkan dari nol sampao I2, maka tegangan induksi timbal balik pada kumparan L1 adalah
, sedangkan tegangan induksi bersama pada kumparan L2 adalah nol (karena i1 tidak berubah dengan perubahan waktu), maka daya pada kumparan L2
ini adalah sebesar :
(7.23)
sedangkan energi pada kumparan L2 ini adalah :
(7.24)
Maka total energi yang tersimpan pada kedua kumparan, bilamana arus i1 dan i2 memiliki harga yang konstan adalah :
(7.25)
Seandainya peninjauan dibalik, yaitu arus i2 terlebih dahulu dinaikkan dari nol sampai I2 dan kemudian barulah i1 dinaikkan dari nol sampai I1, maka total
energi yang tersimpan pada kedua kumparan adalah :
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(7.26)
terlihat bahwa energi total yang tersimpan pada kedua kumparan pada Persamaan (7.25) dan (7.26) adalah sama, dan bilamana kedua persamaan ini disamakan,
akan diperoleh :
(7.27)
sehingga dapat dituliskan :
(7.28)
Pada Persamaan (7.28) tanda aljabar M diambil positif sesuai dengan Gambar 7.8, dimana kedua arus i1 dan i2 sama-sama menuju tanda dot, akan tetapi
seandainya Gambar 7.8, seperti berikut :

Gambar 7.9 Rangkaian untuk memperlihatkan energi yang tersimpan dalam rangkaian gandeng

maka Persamaan (7.28) menjadi :
(7.29)
maka secara umum dapat dituliskan :
(7.30)
dimana (*) ditentukan oleh aturan dot.
Adapun energi yang tersimpan pada rangkaian gandeng (kumparan) tidak pernah berharga negatif. Hal ini kaena induktor adalah merupakan kmponen
pasif. Ini berarti bahwa besaran pada sisi kanan Persamaan (7.29) ini tidak akan pernah negatif (lebih besar atau sama dengan nol) :
(7.31)
Bilamana Persamaan (7.31) ini ditarik akarnya, dan kemudian kedua sisinya ditambahkan dan dibagikan dengan

, maka akan diperoleh :

atau :
(7.32)
maka dari Persamaan (7.32) ini terlihat bahwa harga induktansi timbal balik M tidak akan pernah lebih besar dari induktansi diri L1 dan L2, dan adapun batas
limit / harga yang paling besar dari M dinyatakan dengan :
(7.33)
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atau :
(7.34)
dimana k disebut sebagai koefisien gandeng k (coefficient of coupling k) dari kumparan yang harganya adalah

atau ekivalen dengan
.
Koefisien gandeng ini adalah perbandingan antara fluksi yang merambat ke suatu kumparan dengan fluksi total dari kumparan itu sendiri, sehingga dapat
dituliskan dengan:
(7.35)
atau :
(7.36)
dengan demikian dapat dikatakan bahwa :
Koefisien gandeng adalah ukuran dari kemampuan gandeng magnetik antara dua kumparan.

Contoh :
Suatu rangkaian gandeng magnetik seperti di bawah ini :

Carilah bentuk persamaan tegangan pada rangkaian gandeng di atas dalam wawasan waktu dan wawasan frekuensi.
Jawab :
Rangkaian sperti di atas adalah rangkaian dalam wawasan waktu, maka manurut hukum tegangan Kirchhoff, persamaan tegangan pada :
Loop 1 :
Loop 2 :
Dalam wawasan frekuensi, rangkaiannya adalah :
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Rangkaian seperti di atas adalah rangkaian dalam wawasan frekuensi, maka menurut hukum tegangan Khirchoff, persamaan tegangan pada :
Loop 1 :

V1 = R1I1 + jωL1I1 + JωMI2 = ( R1 + JωL1 ) I1 + JωMI2

Loop 2 :

V2 = JωMI1 + R2I2 + jωL2I2 = JωMI1 + ( R2 + JωL2 ) I2

Contoh :
Hitunglah berapa besar arus phasor I1 dan I2 pada rangkaian di bawah ini :

Jawab :
Persamaan tegangan pada loop 1 :
atau :
atau :
atau :
atau :
(a)
Persamaan tegangan pada loop 2 :
atau :
atau :
(b)
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Persamaan (a) = (b), maka diperoleh :
atau :
atau :
atau :
atau :
atau :
kemudian harga I1 yang diperoleh, disubstitusikan ke Persamaan (a) :
atau :
atau :
atau :
atau :
Contoh :
Perhatikan rangkaian di bawah ini :

Carilah harga k dan energi yang tersimpan dalam rangkaian gandeng ini selama 1 detik.
Jawab :
Besar konstanta gandeng k adalah :
Untuk mencari energi yang tersimpan dalam rangkaian gandeng ini, maka semua besaran yang ada dalam rangkaian harus besaran wawasan frekuensi.
Disini ω = 4 rad/det
Wawasan Waktu

Wawasan Frekuensi

60 cos (4t + 30o)

60 ∠30o

L1 = 5 H

j ωL = j 20 Ω

L2 = 4 H

j ωL2 = j16 Ω

C = 0,0625 F
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R = 10 Ω

R = 10 Ω
j ωM = j10 Ω

M = 2,5 H
Maka rangkaian dalam wawasan frekuensi adalah :

Persamaan Loop 1 :
atau :
(*)
Persamaan Loop 2 :
atau :
atau :
atau :
(**)
Kemudian Persamaan (**) disubstitusikan ke (*) :
atau :
atau :
atau :
Harga I2 yang diperoleh disubstitusikan ke Persamaan (**) :
atau :
Dalam wawasan waktu (time domain), maka :
dan
Untuk : t = 1 detik → maka : 4t = 4 rad.= 4 x 57,3o = 229,2o
sehingga :
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sehingga total energi yang tersimpan pada rangkaian gandeng ini :
atau :
atau :

7.5 Transformasi Linier
Transformator adalah suatu peralatan listrik yang menggunakan fenomena dari induktansi timbal balik, dimana pada umumnya transformator memiliki
empat terminal yang terdiri dari dua atau lebih kumparan, sebagai ilustrasi perhatikan rangkaian di bawah ini :

Gambar 7.10 Transformator linier

Kumparan N1 yang langsung dihubungkan ke sumber tegangan disebut sebagai kumparan primer, sedangkan kumparan N2 yang dihubungkan ke beban ZL
disebut sebagai kumparan sekunder, sedangkan R1 dan R2 menyatakan rugi-rugi disipasi daya pada kumparan-kumparan.
Suatu transformator dikatakan linier, apabila kumparan-kumparan dililitkan pada material magnet yang linier (material yang memiliki permebilitas magnet
yang konstan, misalnya udara, bakelit, kayu, plastik dan lainnya). Transformator linier ini juga sering disebut dengan transformator dengan inti udara (air-core
transformers), yang banyak dipergunakan pada pesawat televisi dan radio.
Perlu dicari impedansi input [Zin] yang dilihat dari sisi sumber, karena impedansi input ini mempengaruhi sifat dari rangkaian primer. Selanjutnya
perhatikan Gambar 7.10, maka menurut hukum tegangan Khirchhoff dapat dituliskan :
(7.37)
(7.38)
Dari Persamaan (7.38) didapat :
(7.39)
Persamaan (7.39) ini disubstitusikan ke Persamaan (7.37), maka diperoleh :
atau :
atau :
maka diperoleh :
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(7.40)
Terlihat dari Persamaan (7.40) terbagi menjadi dua bagian, dimana bagian (1) merupakan impedansi primer, sedangkan bagian (2) menyatakan adanya kopling
antara belitan primer dan sekunder dan ini menyatakan seolah-olah impedansi ini direpleksikan ke sisi primer, sehingga impedansi ini sering disebut dengan
impedansi refleksi (relected impedance) ZR :
(7.41)
Terlihat dari Persamaan (7.40) dan (7.41) bahwa penempatan tanda dot tidak berpengaruh pada suatu transformator, karena hasilnya akan sama dengan
menempatkan M ataupun –M.

7.6 Rangkaian Ekivalen Transformator Linier
Ada saatnya diperlukan rangkaian ekivalen yang menggantikan gandeng secara magnetik dengan rangkaian yang terhubung langsung (non magnetik), yang
dapat dibuat rangkaian ekivalennya dalam hubungan T atau • seperti di bawah ini :

Gambar 7.11 Transformator linier (a) Rangkaian ekivalen ; (b) Hubungan “T” ; (c) Hubungan “•”

Dari Gambar 7.11a, adalah rangkaian tergandeng secara magnetik, dan dapat dituliskan persamaan tegangan pada setiap loop, yaitu :
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(7.42)
(7.43)
Persamaan (7.42) dan (7.43) ini dapat disusun dalam bentuk matrik sebagai berikut
(7.44)
dari Persamaan (7.42) dapat diturunkan :
(7.45)
dari Persamaan (7.43) dapat pula diturunkan :
(7.46)
kemudian samakan Persamaan (7.45) dengan Persamaan (7.46), sehingga :
atau :
atau :
atau :
atau :
atau :
atau :
atau :
atau :
(7.47)
Persamaan (7.46) dapat disusun dengan bentuk :
kemudian Persamaan (7.47) disubstitusikan ke persamaan I1 di atas, sehingga diperoleh :
atau :
atau :
atau :
atau :
atau :
atau :
atau :
atau :
atau :
(7.48)
Sehingga Persamaan (7.47) dan (7.48) disusun dalam bentuk matrik adalah :
(7.49)
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Adapun persamaan tegangan pada Gambar 7.11b, dapat dituliskan sebagai :
Persamaan tegangan pada loop 1 adalah :
(7.50)
Persamaan tegangan pada loop 2 adalah :
(7.51)
bila disusun dalam bentuk matrik :
(7.52)
Maka dikatakan rangkaian Gambar7 11.a memiliki rangkaian ekivalen hubungan T, bilamana persamaan (7.46) identik dengan persamaan (7.52), hal ini hanya
bisa terpenuhi apabila harga-harga :
(7.53)
Selanjutnya untuk rangkaian ekivalen hubungan Π (delta) berlaku hubungan sebagai berikut :
(lihat Gambar 7.11c). Dengan menggunakan metode tegangan simpul maka diperoleh :
(7.54)
Maka dengan menyamakan matrik admitansi dari Persamaan (7.49) dan (7.54), maka diperoleh :
(7.55)

Contoh :
Dari rangkaian dibawah ini carilah besar impedansi input dan arus I1
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Jawab :
Adapun besar impedansi input :
atau :
atau :
atau :
maka besar arus input :
Contoh :
Buatlah rangkaian ekivalen hubungan T dari transformator linear dibawah ini :

Jawab :
Dalam hubungan T berlaku :
maka rangkaian ekivalennya :
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Contoh :
Carilah rangkaian ekivalen hubungan Π dari rangkaian transformator linear dibawah ini :

Jawab :
Dalam hal ini :
Rangkaian ekivalennya adalah :

7.7 Tranformator Ideal
Tranformator ideal adalah suatu peralatan yang memiliki harga koefisien gandeng k = 1 yang terdiri dari dua atau lebih kumparan dengan jumlah belitan
yang banyak yang dililitkan pada inti dari bahan yang memiliki permeabilitas yang tinggi, yang mana hal ini menyebabkan semua fluksi akan melingkupi seluruh
kumparan.
Untuk memperlihatkan suatu transformator ideal (yang terdiri dari dua kumparan) dimana besar induktansi-nya mendekati tak terhingga dan koefisien
gandeng k = 1, maka perhatian rangkaian pada Gambar 7.12. dibawah ini :

file:///D|/E-Learning/Rangkaian%20listrik%20II/Bahan%20Buku/Rangkaian%20Listrik.htm (149 of 216)5/8/2007 3:26:22 PM

Rangkaian Listrik II

Gambar 7.12 Transformator ideal

Adapun persamaan tegangan dari rangkaian diatas adalah :
(7.56)
(7.57)
Dari persamaan (7.56) diperoleh :
dan apabila harga I1 ini disubtitusikan kedalam Persamaan (7.57) akan diperoleh :
atau :
akan tetapi untuk K = 1, menurut Persamaan (7.34) harga M =

, sehingga ;

atau :
bila dimisalkan M =

, yang disebut sebagai perbandingan belitan, sehingga persamaan diatas berbentuk :
V2 = nV1

Maka bilamana L1: L2; M à ∞ maka harga dan akan tetap, sehingga rangkaian gandeng disebut sebagai suatu tranformator ideal. Adapun sifat-sifat dari suatu
transformator ideal diantaranya adalah :
1. Kumparannya memiliki harga reaktansi yang sangat besar (L1; L2;M à∞)
2. Koefensi gandeng k = 1
3. Kumparan primer dan sekundur tanpa rugi-rugi (R1 = 0 = R2)
dimana tranformator ideal dapat digambarkan seperti Gambar 7.13 di bawah ini :
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Gambar 7.13 Transformator ideal

dan tranformator ideal ini sering disimbolkan seperti Gambar 7.14 berikut ini.

Gambar 7.14 Simbol transformator ideal

Bilamana pada sisi primer dari suatu tranformator ideal diberikan sumber tegangan sinusoidal V seperti pada Gambar 7.15 dibawah ini.

Gambar 7.15 Transformator ideal dengan sumber tegangan ac pada sisi primer

Maka pada kedua belitan akan muncul fluksi dan menurut Hukum Faraday tegangan yang terjadi pada belitan primer adalah :
(7.58)
Dan pada belitan sekunder :
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(7.59)
kemudian bagikan Persamaan (7.59) dengan Persamaan (7.58) maka diperoleh :
(7.60)
dimana n disebut sebagai perbandingan belitan atau perbandingan tranformasi, dimana lebih sering digunakan tegangan phasor V-1 dan V2 dari pada tegangan
sesaat v1 dan v2 sehingga Persamaan (60) menjadi :
(7.61)
Sesuai dengan prinsip konversi energi, maka energi yang diberikan pada sisi primer harus sama dengan energi yang diabsorbsi siis sekunder sehingga tidak ada
rugi-rugi yang terjadi dan hal ini adalah salah satu sifat dari tranformato ideal, sehingga dengan demikian dapat dituliskan :
(7.62)
dalam bentuk phasor bila Persamaan (7.62) di konjugasikan dengan Persamaan (7.61) diperoleh :
(7.63)
Terlihat bahwa arus-arus pada sisi primer dan sekunder bila dihubungkan dengan perbandingan belian n dapat dilakukan dengan cara mengambil inverse
perbandingan tegangan. Adapun Persamaan (7.61) dapat dinyatakan dengan :
(7.64)
demikian pula Persamaan (7.63) dapat dinyatakan dengan :
(7.65)
bilamana Persamaan (7.64) diperbandingkan dengan Persamaan (7.65) maka dapat dinyatakan :
(7.66)
dilihat dari Persamaan (7.66) maka :
1. Bilamana n = 1 :
Maka tranformator dikatakan sebagai transformator isolasi (isolation tranformer)
2. Bilamana n > 1 :
Tranformator dikatakan sebagai tranformator penaik tegangan (step-up transformator), disini tegangan pada sisi primer dinaikan pada sisi sekunder (V2>V1)
3. Bilamana n < 1 :
Tranformator dikatakan sebagai transformator penurun tegangan (step-down tranformer), disini tegangan pada sisi primer diturunkan pada sisi sekunder
(V2<V1)
Bila dilihat dari Persamaan (7.61) dan (7.66) maka selalu dapat diekspresikan V1 dalam V2 dan II dalam I2 atau sebaliknya sehingga :
(7.67)
atau :
(7.68)
demikian pula halnya dengan :
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(7.69)
atau :
(7.70)
Satu hal yang penting adalah bagaiamana untuk mengetahui poloritas dari tegangan ataupun arah arus dalam suatu transformator seperti pada Gambar 7.15. Kalau
polaritas V1 ataupun V2 dan arah I1 ataupun I2 dirubah, maka n pada Persamaan (7.61) sampai dengan Persamaan (7.66) tanda aljabarnya diganti menjadi –n.
Sebagai lengkapnya dapat diperlihatkan seperti Gambar 7.16 dibawah ini :

Gambar 7.16 Untuk menentukan polaritas tegangan dan arah arus pada transformator ideal

Sehingga dapat disimpulkan :
1. Bilamana tegangan kumparan V1 dan V2 kedua-duanya positif atau negatif pada terminal dot, maka pergunakan tanda-tanda +n pada Persamaan (7.61),
kalau tidak gunakan tanda –n.
2. Bilamana arus-arus I1 dan I2 kedua-duanya menuju atau meninggalkan terminal dot, maka pergunakan tanda -n pada Persamaan (7.66), kalau tidak
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gunakan tanda +n.
Selanjutnya adapun daya kompleks pada sisi primer dinyatakan dengan :
terlihat bahwa daya kompleks diberikan dari sisi ke sisi sekunder tanpa rugi-rugi, hal ini terjadi karena yang sedang ditinjau adalah tranformator ideal yang
bersifat rugi-rugi.
Adapun impedansi input dapat ditentukan dengan memperhatikan rangkaian pada Gambar 7.17 dibawah ini :

Gambar 7.17 Rangkaian untuk menyatakan impedansi input Zin

dari Persamaan (7.67); (7.68); (7.69) dan (7.70) diperoleh :
(7.71)
kemudian dari Gambar 7.17 juga terlihat bahwa : ZL = V2/I2, dengan demikian

Persamaan (7.71) menjadi :
(7.72)

Biasanya salah satu spesifikasi dari suatu transformator dinyatakan dengan V1/V2, misalnya suatu tranformator dengan spesifikasi 2400/120 volt [rms], maka ini
berarti pada sisi primer adalah 2400 volt [rms] dan tegangan pada sisi sekunder 120 vol [rms] sehingga tranformator ini merupakan tranformator penurun tegangan
(step-down tranformer).

Contoh :
Sebuah tranfomator ideal dengan data-data : 2400/120 vol; 9,6 kVA dimana jumlah belitan pada sisi sekunder 50 lilitan. Hitunglah :
a. Perbandingan belitan n
b. Banyak belitan pada sisi primer
c. Arus primer dan sekunder (I1 dan I2)

Jawab :
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Tranformator ini adalah tranformator penurun tegangan (step-down transformer) dimana tegangan pada sisi primer V1 = 2400 volt dan tegangan pada sisi
sekunder
a.

V2 = 120 volt. Maka :

Perbandingan belitan adalah :

b. Banyak belitan pada sisi primer :
atau :
liltan
c. Daya semu tranformator adalah :
maka :
dan :
Contoh :
Suatu tranformator ideal seperti rangkaian dibawah ini.

Hitunglah :
a. Besar arus I1 yang disuplai oleh sumber.
b. Besar tegangan output V0
c. Daya kompleks yang disuplai oleh sumber
Jawab :
a. Tahanan R2 dapat direfleksikan ke sisi primer
sehingga :
atau :
maka :
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b. Karena arus I1 dan I2 meninggalkan tanda dot, maka
c.

Adapun daya kompleks yang disuplai oleh sumber :

7.8 Autotranformator Ideal

Autotranformator adalah sebuah tranformator dimana bagian primer dan sekunder-nya dalam satu belitan dengan sebuah terminal diantara sisi primer dan
sekunder (selalu disebut dengan tap).
Beberapa rumus dalam transformator ideal juga dipergunakan dalam autotranformator, misalnya untuk autotranformator penurun tegangan seperti pada Gambar
7.18 dibawah ini.

Gambar 7.18 Autotransformator penurun tegangan

Dari persamaan (7.61) maka untuk autotranformator penurun tegangan ini berlaku :
(7.73)
karena pada autotranformator ideal ini juga tidak ada rugi-rugi, maka daya kompleks pada sisi belitan primer sama dengan sisi belitan sekunder, sehingga :
(7.74)
sehingga dari Persamaan (7.74) ini dapat pula dinyatakan bahwa :
atau :
(7.75)
maka hubungan antara arus dapat dinyatakan dengan :
(7.76)
Untuk autotranformator ideal penaik tegangan seperti Gambar 7.19, dibawah ini :
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Gambar 7.19 Autotransformator penaik tegangan

Untuk autotranformator penaik tegangan ini berlaku :
atau :
(7.77)
Sedangkan untuk daya komplek pada autotranformator penaik tegangan ini berlaku Persamaan (7.74).
Adapun perbedaan yang utama antara transformator ideal dengan autotranformator ideal ini adalah pada autotranformator sisi primer dan sekunder selain
terhubung secara magnetik juga terhubung konduktif.

Contoh :
Dari rangkaian autotranformator dibawah ini :

Hitunglah besar : a. I1, I2 dan Io
b. Daya kompleks yang disuplai ke beban ZL
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Jawab :
a. Autotranformator adalah penaik tegangan sehingga berlaku :
atau :
dari rangkaian terlihat bahwa :
kemudian dari rumus :
atau :
Menurut hukum arus Kirchoff pada titik tap persamaannya adalah ;
atau :
sehingga :
b. Adapun daya kompleks yang disuplai ke beban adalah :

7.9 Soal Latihan
a.

Dua buah kumparan yang tergandeng secara magnetik dengan koefisien gandeng

k = 0,85 dimana kumparan N1 memiliki 250 belitan yang dialiri arus i1

= 2 A dengan fluksi total φ1 = 0,3 mWb. Bila arus i1 tereduksi secara linier ke harga nol dalam waktu 2 milli detik maka tegangan yang terinduksi pada
kumparan N2 sebesar 63,75 V. Hitunglah L1 ; L2 ; M dan N2.
b. Dua buah kumparan yang tergandeng secara magnetik dengan N1 = 100 lilitan dan N2 = 800 lilitan mempunyai koefisien gandeng k = 0,85. Dengan lilitan
N1 terbuka maka arus yang mengalir pada lilitan N2 sebesar 5 A dan fluksi φ = 0,35 mWb. Hitunglah berapa besar L1 ; L2 dan M.
2

c.

Pada rangkaian di bawah ini, hitunglah perbandingan V2/V1 yang mengakibatkan arus I1 = 0.

d. Pada rangkaian di bawah ini, hitunglah berapa besar harga koefisien gandeng k bilamana disipasi daya pada R sebesar 32 watt.
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e.

Hitunglah impedansi input dari rangkaian berikut.

f.

Dari rangkaian transformator ideal di bawah ini hitunglah besar Vo dan daya kompleks yang diberikan oleh sumber.

g.

Hitunglah daya yang diberikan sumber pada R2 pada rangkaian di bawah ini.
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h.

Pada rangkaian di bawah ini L3 tidak tergandeng secara magnetik dengan L1 dan L2.

Maka hitunglah I1 ; I2 dan Is untuk ω = 1000 rad/detik.

i.

Pada rangkaian autotransformator di bawah ini hitunglah VL ; IL dan Icb.

BAB 8
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RANGKAIAN TIGA FASE

8.1 Pendahuluan
Dalam rangkaian-rangkaian sebelumnya yang dipergunakan sebagai sumber tegangan adalah sumber tegangan satu fase, dimana sumber tegangan (generator)
dihubungkan kebeban melalui sepasang konduktor.

Gambar 8.1. Sistem Satu Fase

dimana V-p merupakan mangnitud dan φ sudut fase dari sumber.
Selain dengan sistem satu fase dengan tiga kawat seperti berikut.

Gambar 8.2 Sistem Satu Fase Tiga Kawat

Selain sistem safu fase, masih ada pula yang dikenal dengan sistem dua fase :
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Gambar 8.3 Sistem Dua Fase Tiga Kawat

dalam sistem ini sudut fase kedua sumber berbeda sebesar 90° (lag) satu sama lainnya.
Adapun yang dimaksud dengan sumber bolak balik (ac) fase banyak (polyphase) adalah sumber bolak balik yang bekerja pada amplitudo dan frekuensi yang sama
akan tetapi berbeda phasa (misalnya pada sistem dua fase), sedangkan sumber tiga fase adalah suatu sumber terdiri dari tiga sumber yang ditempatkan pada satu
poros, dimana frekuensi setiap sumber sama akan tetapi memiliki beda fase satu sama lainnya sebesar 120°.

Gambar 8.4. Sistem Tiga Fase Empat Kawat

Ada beberapa hal, yang perlu diperhatikan dari sistem tiga fase ini, diantaranya :
1. Kebanyakan pembangkit tenaga listrik dibangkitkan dengan tiga fase pada frekuensi 50 Hz (ω = 314.rad/det) atau 60.Hz (ω = 377 rad/det). Seandainya
pada suatu saat yang diperlukan hanya satu dua fase, maka ini dapat diambil dari sistem tiga fase tersebut.
2. Adapun daya sesaat (instantaneous power) konstan/tidak mengandung pulsasi.
3. Untuk daya yang sama, maka sistem tiga fase lebih ekonomis daripada sistem satu fase, hal ini disebabkan jumlah konduktor yang diperlukan lebih sedikit
pada sistem tiga fase.
4. Daya yang dibangkitkan lebih besar.
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8.2 Sumber tiga fase yang seimbang
Generator/altenator tiga phasa dapat dibayangkan sebagai berikut :

Gambar 8.5 Generator Tiga Fase

Generator ini terdiri dari dua bagian, dimana rotor merupakan bagian magnet yang berputar dan disekeliling rotor ini ditempatkan kumparan yang diam disebut
stator, dimana kumparan ini dengan terminal a-a’; b-b’ dan c-c’ yang ditempatkan satu dengan lainnya berbeda 120°, dengan demikian akan terjadi tiga buah
bentuk gelombang tegangan sebagai berikut.

Gambar 8.6. Tegangan yang dibangkitkan generator tiga fase berbeda fase 120° satu dengan lainnya

8.2.1

Sumber tegangan tiga fase seimbang hubungan “Y"

Sistem 4 kawat
Sumber ini sering juga dikatakan sumber tegangan hubungan bintang yang dilambangkan seperti Gambar 8.7 dibawah ini.
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Gambar 8.7. Sumber tegangan tiga fase dengan hubungan Y empat kawat

Pada hubungan ini generator memiliki dua besaran tegangan, tegangan antara kawat fase dengan kawat netral yang disebut dengan tegangan fase VP.
dan tegangan antara kawat fase dengan kawat fase yang disebut dengan tegangan fase-fase/line. VL.
Sistem 3 kawat
Sumber ini dilambangkan dengan :

Gambar. 8.8. Sumber tegangan tiga fase dengan hubungan Y tiga kawat

Sumber ini hanya memiliki kawat fase dan tidak memiliki kawat netral, sehingga sumber ini hanya memiliki tegangan fase-fase (VL)
Maka dengan demikian dapat dikatakan yang dimaksud dengan sumber tegangan tiga fase seimbang adalah : Magnitud ketiga tegangan sama akan tetapi berbeda
fase satu sama lainnya sebesar 120°.
Kalau digambarkan diagram fasor-nya :
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Gambar 8.9. Urutan fase abc

dimana secara matematik dapat dinyatakan dengan :
(8.1)
Sedangkan VP merupakan tegangan fase (efektif/rsm). Adapun susunan tegangan phasor ini dikenal sebagai urutan abc atau urutan positif, dimana Van
mendahului Vbn dengan sudut 120° dan Vbn mendahului Vcn dengan sudut 120°, urutan terjadi bilamana generator pada Gambar 8.5 arah putaranya berlawanan
arah dengan putaran jarum jam.
Kemungkinan lain dari susunan tegangan fasor ini adalah :

Gambar 8.10. Urutan fase acb

disini terlihat :
(8.2)
dimana Van mendalui V-cn dengan sudut 120° dan Vcn mendahului Vbn dengan sudut 120°, urutan ini disebut sebagai urutan abc atau urutan negatif, hal ini
terjadi bilamana generator pada Gambar 8.5 berputar searah putaran jarum jam.
Pada sistem sumber tiga fase yang seimbang ini berlaku :
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Van + Vbn + Vcn = 0

(8.3)

atau :
|Van| = |Vbn| = |Vcn|

(8.4)

untuk lebih jelasnya ambil Persamaan (8.1) :
Van + Vbn + Vcn = Vp ∠0° + Vp∠-120° + Vp∠120°
atau :
Van + Vbn + Vcn = Vp (1 – 0,5 + j0,866 – 0,5 – j0,866) = 0
Dan demikian pula dengan Persamaan (8.2) :
Van + Vbn + Vcn = Vp ∠0° + Vp∠120° + Vp∠-120°
atau :
Van + Vbn + Vcn = Vp (1 – 0,5 + j0,866 – 0,5 – j0,866) = 0
Adapun yang dimaksud dengan urutan fase adalah urutan dari harga maksimum yang dicapai oleh setiap gelombang tegangan tersebut, misalnya dikatakan
urutan abc ini berarti bahwa harga maksimum gelombang a lebih dahulu tercapai baru diikuti oleh harga maksimum gelombang b dan gelombang c dan
demikian pula halnya dengan urutan abc. Sistem urutan ini penting dalam pendistribusian tegangan tiga phasa, karena urutan ini menentukan arah putaran dari
motor-motor listrik tiga phasa, karena urutan ini menentukan arah putaran dari motor-motor listrik tiga phasa yang dihubungkan ke sumber tegangan tersebut.

8.2.2

Sumber tegangan tiga fase seimbang hubungan delta

Sumber ini sering juga disebut dengan sumber hubungan bintang yang dilambangkan seperti Gambar 8.11 dibawah ini.

Gambar 8.11. Sumber tiga fase hubungan delta (•)

Pada hubungan delta ini yang ada hanyalah tegangan line, yaitu Vab ; Vbc dan Vca, dimana tegangan ini juga berbeda phasa satu sama lainnya dengan sudut 120°.
file:///D|/E-Learning/Rangkaian%20listrik%20II/Bahan%20Buku/Rangkaian%20Listrik.htm (166 of 216)5/8/2007 3:26:22 PM

Rangkaian Listrik II

8.3 Beban Tiga fase
Sebagaimana generator, maka beban tiga fase juga memiliki hubungan Y dan •. Seperti pada Gambar 8.12 dibawah ini :

(a)

(b)
Gambar 8.12 Hubungan beban tiga fase.
a.
b.

Hubungan Y
Hubungan •

Hubungan beban Y bisa mempergunakan kawat netral atau tidak, hal ini tergantung kepada sistem tiga kawat atau empat kawat, akan tetapi beban
hubungan • tidak mungkin memiliki kawat netral sehingga beban ini hanya dapat dipakai pada sistem tiga kawat.
Adapun beban-beban tiga fase ini dapat dibagi menjadi :
1.

Beban tiga fase seimbang, adalah beban yang pada setiap fase memiliki impendasi yang sama magnitud dan fase-nya.

2.

Beban tiga fase tak seimbang adalah beban yang impedansi pada suatu fase-nya tidak sama yang lainnya, atau ketiga impedansi fase tidak sama besar
dalam magnitud dan fase-nya.
Maka dapat disimpulkan :
•

Untuk beban yang seimbang hubungan Y :
Z 1 = Z 2 = Z3 = Z Y

(8.5)

dengan ZY adalah beban per-fase
•

Untuk beban yang seimbang hubungan ∆ :
Z 1 = Z 2 = Z 3 = Z∆

(8.6)

dengan Z∆ adalah beban per-fase.
Untuk beban seimbang dalam hubungan Y dapat ditransformasikan kedalam hubungan ∆ atau sebaliknya dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
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(8.7)
Pada umumnya beban-beban seimbang hubungan ∆ lebih banyak dipergunakan dari pada beban-beban seimbang hubungan Y hal ini disebabkan karena
lebih mudah untuk menggantikan beban per-fasenya pada hubungan ∆ bila dibandingkan dengan beban hubungan Y yang memiliki kawat netral, akan tetapi
bilamana beban seimbang hubungan ∆ dipasang pada sumber tiga fase yang tak seimbang akan menimbulkan arus sirkulasi loop beban ∆ tersebut.

8.4 Hubungan Sumber dan Beban
Karena sumber ataupun beban tiga fase memiliki hubungan Y atau ∆, maka ada 4 (empat kemungkinan hubungan antara sumber dan beban, yaitu :
1. Hubungan Y-Y (sumber dengan hubungan Y dan beban dengan hubungan Y)
2. Hubungan Y-∆ (sumber dengan hubungan Y dan beban dengan hubungan ∆)
3. Hubungan ∆-Y (sumber dengan hubungan ∆ dan beban dengan hubungan Y)
4. Hubungan ∆-∆ (sumber dengan hubungan ∆ dan beban dengan hubungan ∆)

8.4.1

Hubungan Y-Y Seimbang

Pada hubungan ini sumber tegangan dengan hubungan Y seimbang dengan beban dengan hubungan Y yang juga seimbang, seperti pada Gambar 8.13 dibawah ini.

Gambar 8.13 Sistem Y-Y seimbang yang memperlihatkan impendansi sumber , beban dan kawat penghubung sumber dan beban

Zs adalah impendansi kumparan fase dalam generator (sumber tegangan)
Van; Vbn; Vcn adalah tegangan-tegangan fase dari sumber tegangan
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ZaA ; ZnN; ZcC atau ZK adalah impendansi penghubung sumber tegangan dengan beban
ZL adalah impendansi setiap fase beban
Karena pada umumnya impendansi kumparan fase dalam generator dan impedansi kawat penghubung sangat kecil bila dibandingkan dengan impedansi
beban, maka dapat dibuat :
Z Y = ZS + Z K + Z L
(8.8)
maka dengan demikian Gambar 8.13 dapat disederhanakan menjadi seperti Gambar 8.14 dibawah ini :

Gambar 8.14 Rangkaian Hubungan Y-Y seimbang

Bilamana sumber tegangan diasumsikan dengan urutan abc, maka tegangan setiap fase dinyatakan dengan :
Van = Vp ∠0°
Vbn = Vp ∠-120°
Vcn = Vp ∠120°
Tegangan line Vab ; Vbc dan Vca atau disebut dengan VL dapat dinyatakan dalam tegangan fase Vp dengan cara sebagai berikut :
Vab = Van + Vnb = Van – Vbn = Vp ∠ 0° - Vp∠ - 120°
atau :
Vab = Vp (1 + 0,5 + j0, 866) = Vp (1,5 + j0,866) = Vp (1,7320 ∠30°)
atau :
Vab =

∠ 30°

(8.9)

Dengan cara yang sama maka diperoleh :
Vbc = Vbn – Vcn =

∠-90°

(8.10)

Vca = Vcn – Van =

∠-210°

(8.11)
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maka dapat dikatakan bahwa magnitud tegangan line VL adalah

kali magnitud tegangan fase Vp, sehingga dapat dinyatakan :
(8.12)

dimana :
Vp = |Van| = |Vbn| = |Vcn|
Dan :

(8.13)

VL = |Vab| = |Vbc| = |Vca|

(8.14)

Tegangan-tegangan line VL mendahului tegangan-tegangan fase dengan sudut 30°, yang dapat di-ilustrasikan seperti Gambar 8.15 dibawah ini :

Gambar 8.15 Diagram fasor memperlihatkan hubungan tegangan line Vab
dengan tegangan fase Van dan Vnb

Selanjutnya hubungan tegangan-tegangan line dengan tegangan fase diperlihatkan seperti Gambar 8.16 dibawah ini :
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Gambar 8.16 Diagram fasor yang memperlihatkan hubungan tegangan line dengan tegangan fase

Untuk mencari arus-arus line Ia, Ib dan Ic, maka perhatikan kembali Gambar 8.14 dalam urutan abc dan dari rangkaian ini dapat ditentukan :
(8.15)
(8.16)
(8.17)
Sehingga dari Gambar 8.14 untuk arus-arus line dapat disimpulkan bahwa arus kawat netral adalah :
In = - (Ia + Ib + Ic)
(8.18)
atau :
In = - (Ia + Ia ∠-120° + Ia ∠- 240) = - Ia(1+ 1∠ 120° + 1∠- 120° 1∠ - 240°)
atau :
sehingga dengan demikian :
In = - (Ia + Ib + Ic) = 0

(8.19)

Arus line adalah arus yang mengalir pada setiap kawat fase dari sumber tegangan menuju kebeban, dimana dalam hubungan Y-Y ini arus line sama dengan arus
fase.
Adapun cara lain dalam hubungan arus-arus line yaitu dengan mengambil bagian per fasenya seperti pada Gambar 8.17 dibawah ini.
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Gambar 8.17 Rangkaian per-fase untuk mencari arus line pada sistem Y-Y seimbang
a. Rangkaian tiga fase
b.

Rangkaian per fase

Pada rangkaian diatas dimana untuk mencari arus line (misalkan Ia), maka yang dianalisa cukup hanya rangkaian satu fase-nya, maka dari Gambar 8.17 arus Ia
dapat dicari dengan :
dengan diperoleh-nya Ia maka arus-arus untuk fase yang lainnya dapat dicari dengan menggunakan urutan fase selama sistem seimbang.
Contoh :
Hitunglah arus line pada sistem dibawah ini.

Jawab :
Sistem diatas adalah sistem hubungan Y-Y seimbang tiga kawat (tanpa kawat netral) dan untuk menghitung arus-arus line (Ia; Ib ; dan Ic) dapat dihitung dengan
mengambil rangkaian ekivalen satu fase (lihat Gambar 8.17 a) misalnya fase a;
Dalam rangkaian ini dapat dihitung :
ZY = ZaA + ZYA = (5 –j2) + (10 + j8) = (15 + j6) = 16,155 ∠ 21,80°Ω
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sehingga arus line a :
dari tegangan-tegangan fase terlihat bahwa urutan sistem ini adalah urutan abc, sehingga arus line b :
Ib = Ia ∠-120° = (6,81∠-21,80°)(1∠-120°) = 6,81 ∠-141,80°
atau dapat juga dicari dengan :
Selanjutnya arus line c :
Ic = Ia ∠-240° = (6,81∠-21,80°)(1∠-240°) = 6,81 ∠-261,80°= 6,81 ∠98,20°.A
Atau dapat juga dicari dengan :
8.4.2

Hubungan Y - ∆ Seimbang

Disini sumber dalam hubungan Y seimbang sedangkan beban dalam hubungan ∆ yang juga seimbang. Dalam sistem ini kawat netral dari sumber kekebalan tidak
ada seperti Gambar 8.18 dibawah ini.

Gambar 8.18 Y - ∆ seimbang

Bila diasumsikan urutan sistem abc maka tegangan-tegangan fase adalah :
Van = Vp ∠0°
Vbn = Vp ∠ - 120°
Vcn = Vp ∠ 120°
Bila dilihat dari Persamaan (8.9); (8.10) dan (8.11) :
(8.20)
Terlihat dari Gambar 8.18 bahwa tegangan line adalah sama dengan tegangan pada setiap impedaansi beban, sehingga dengan demikian dapat dituliskan :
(8.21)
Selain dengan cara-cara diatas arus-arus fase dapat juga dihitung dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff pada loop aABbna yang menghasilkan :
file:///D|/E-Learning/Rangkaian%20listrik%20II/Bahan%20Buku/Rangkaian%20Listrik.htm (173 of 216)5/8/2007 3:26:22 PM

Rangkaian Listrik II

atau :
(8.22)
maka terlihat Persamaan (8.22) ini sama dengan Persamaan (8.21)
Arus-arus line ini juga dapat dihitung dari hasil arus-arus fase dengan menggunakan arus Kirchhoff pada titik-titik simpul A, B dan C dengan cara sebagai
berikut :
Pada titik A :

Ia = IAB + ICA

Pada titik B :

Ib = IBC + IAB

(8.24)

Pada titik C :

Ic = ICA – IBC

(8.25)

(8.23)

Oleh karena : ICA = IAB = ∠-240° maka :
Ia = IAb - IAB ∠-240° = IAB (1 - 1∠- 240°
atau
Ia = IAB(1 + 0,5 – j0,866) = IAB (1,5 – j0.866)= IAB(1,732 ∠-30°)
atau :
Ia = IAB

∠-30°

(8.26)

Dari Persamaan (8.26) ini dapat dikatakan bahwa magnitud arus line IL sama dengan

kali magnitud arus fase, sehingga :

(8.27)
Dimana dalam hal ini :
IL = |Ia| = |Ib| = |Ic|

(8.28)

dan :
Ip = |IAB| = |IBC| = |ICA|
Dengan arus-arus line tertinggal dari arus fase yang diagram fasor-nya seperti pada
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Gambar 8.19 Diagram fasor arus-arus line dan arus-arus fase pada hubungan Y-∆ seimbang

Sebagaimana telah diketahui bahwa transformasi hubungan Y-∆ atau sebaliknya dapat dilakukan dengan :
Sehingga setelah dilakukan transformasi terhadap beban yaitu dari hubungan ∆ ke hubungan Y, maka perhitungan dari arus-arus line untuk sistem Y - ∆ ini dapat
juga dilakukan dengan mengambil bagian salah satu dari rangkaian fase-nya (misalnya fase a) seperti pada
Gambar 8.20 dibawah ini.

Gambar 8.20 Rangkaian ekivalen satu fase pada hubungan Y - ∆ seimbang

Contoh :
Sebuah sumber tegangan hubungan Y urutan abc yang seimbang dengan Van = 100∠10° v dihubungkan ke beban ∆ seimbang dengan impedansi per fase adalah :
Z∆ = (8 +j4)Ω. Hitunglah arus-arus fase dan line.
Jawab :
Adapun impedansi beban :
Z∆ = 8 + j4 = 8,944 ∠26,57° Ω
Bilamana tegangan fase : Van = 100 ∠10° volt, maka tegangan-tegangan line :
atau
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VAB = 173,2 ∠ 40o volt
maka :
Arus-arus fase :
IBC = IAB∠-120° = (19,36∠13,43°)(1∠-120°) = 19,36∠-106,57°A
ICA = IAB ∠120° = (19,36∠13,43°)(1∠120°) = 19,36∠133,43°A
Arus-arus line :
Ia = IAB

∠-30° =

(19,36∠13,43°)(1∠-30) =

(19,36)∠(13,43°-30°)

atau :
Ia- = 33,53 ∠-16,57°A
Ib = Ia ∠-120° = (33,53 ∠-16,57°)(1∠-120°) = (33,53∠(-16,57° - 120°)
atau :
Ib =33,53 ∠-136,57
Ic= Ia∠- 120° = (33,53∠-16,57°)(1∠120°) = 33,53 ∠ (-16,57° +120°)
atau :
Ic = 33,53∠ 103,43°A

Cara lain untuk menyelesaikan soal diatas adalah dengan menggunakan rangkaian ekivalen atau fase sebagai berikut :
Untuk mencari Ib dan Ic sama dengan seperti diatas, sedangkan untuk mencari arus-arus fase dapat dilakukan berdasarkan Persamaan (8.27).
Untuk mencari IBC dan ICA dapat dilakukan seperti diatas.

8.4.3 Hubungan • - • Seimbang
Untuk hubungan ini sumber dan beban sama-sama dalam hubungan • yang seimbang seperti Gambar 8.21 dibawah ini.
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Gambar 21. Hubungan • - • seimbang

Bila diasumsikan rangkaian diatas dalam urutan abc, maka :
(8.30)
dalam hubungan ini bila diasumsikan impedansi kawat penghubung sumber dan beban adalah nol, maka tegangan line sama dengan tegangan fase, maka :
(8.31)
sehingga arus-arus fase adalah :
(8.32)
Untuk mencari arus-arus line, maka dipergunakan hukum arus Kirchhoff pada titik-titik A; B dan C sehingga didapat :
(8.33)
dimana arus-arus line tertinggal dari arus-arus fase dengan sudut 30°, sedangkan magnitud arus line IL adalah

kali magnitud arus fase IP atau dituliskan

dengan :
IL =

Ip

(8.34)

Contoh :
Sebuah beban tiga fase seimbang dengan hubungan • dimana per-fase adalah

(20-j15)Ω, beban ini dihubungkan kesebuah generator • urutan abc dengan

Vab = 330∠0° v, maka apabila impendansi kawat penghubung antara generator dan beban diabaikan carilah arus-arus fase dan line.
Jawab :
Impendansi beban per–fase adalah :
Z• = (20 – j15) = 25∠ - 36,87°Ω
Karena generator dengan urutan abc maka :
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VAB = Vp∠0°; VBC = Vp∠-120° dan VCA = Vp ∠120°.
dan VAB = Van
sehingga arus-arus fase :
atau dapat juga dengan :
I-BC = IAB ∠-120° = (13,2 ∠36,87°)(1∠-120°) = 13,2∠-83,13°A
atau dapat juga dengan :
ICA = IAB ∠ 20° = (13,2 ∠36,87°)(1 ∠120°) = 13,2∠156,87°A
Untuk arus-arus line :
Ia = IAB – ICA = (13,2 ∠ 36,87°) – (13,2∠156,87°)
maka :
Ia = (10,559 + j7,92) – (-12,138 + j5,185) = 22,697 + j2,735 = 22,86 ∠6,87 A
atau dapat juga dicari dengan :
Ia =

IAB 30° =

(13,2 ∠ 36,87° )(1 ∠30°) = 22,86∠ (36,87° - 30°) A

maka :
Ia = 22,86 ∠ 6,87°A
Selanjutnya :
Ib = IBC – IAB = (13,2 ∠ -83,13°) – (13,2∠36,87°)
maka :
Ib = (1,578 – j13,105) – (10,559 + j7,92) = -8,981 – j21,025 = 22,86 ∠-113,13° A
atau dapat juga dicari dengan :
Ib = Ia ∠- 120° = (22,86 ∠ 6,87°) (1 ∠-120°) = 22,86∠-113,13°A
Selanjutnya :
Ic = ICA – ICB = (13,2∠156,87°) – (13,2 ∠-83,13°)
maka :
Ic = (-12,138 +j5,185) – (1,578 – j13,105) = (-13,716 + j18,29) = 22,86∠126,87° A
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atau dapat juga dicari dengan :
Ic = Ia ∠ 120° = (22,86∠ 6,87°)(1∠ 120°) = 22,86∠ 126,87° A

8.4.4 Hubungan • - Y Seimbang
Dalam hubungan ini beban Y seimbang dihubungkan dengan sumber tegangan • yang seimbang seperti Gambar 8.22. dibawah ini.

Gambar 8.22 Hubungan • - Y seimbang

Bila sumber tegangan diasumsikan dengan urutan abc, maka tegangan fase pada sumber adalah :
(8.35)
dengan tegangan line sama sebagaimana tegangan fase.
Untuk mencari arus-arus line (Ia; Ib dan Ic) dipergunakan hukum tegangan Kirchhoff pada loop aANBba, sehingga persamaan tegangan pada loop tersebut
adalah :
- Vab + ZYIa = ZYIb = 0
atau :
ZY(Ia – Ib) = Vab = Vp∠0°
dengan demikian diperoleh :
(8.36)
tetapi karena Ib tertinggal dari Ia dengan sudut 120o (diasumsikan urutan abc), maka dapat dituliskan bahwa :
Ib = Ia ∠-120°
sehingga dengan demikian :
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Ia – Ib = Ia(1 – 1 ∠ 120°)
atau :
(8.37)
Kemudian Persamaan (8.37) didistribusikan kedalam Persamaan (8.36), sehingga diperoleh :
atau :
atau :
(8.38)
dengan cara seperti diatas maka akan diperoleh (untuk urutan abc) :
Ib = Ia ∠-120°

(8.39)

Ic = Ia ∠120°

(8.40)

dan :

Adapun cara lain untuk mendapatkan arus-arus line pada hubungan ini adalah dengan menggantikan sumber dalam hubungan ∆ dengan rangkaian ekivalen
hubungan Y seperti pada Gambar 23 dibawah ini.

Gambar 8.23 Sumber tegangan dalam hubungan ∆ ditransformasi menjadi hubungan Y

Adapun tegangan line pada hubungan Y mendahului tegangan fase dengan sudut 30° oleh karena itu untuk mendapatkan fase pada hubungan ekivalen Y tegangan
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pada hubungan ∆ harus dibagi dengan

dan geser fase-nya dengan sudut –30°. Maka tegangan fase pada hubungan ekivalen Y menjadi :
(8.41)

Kalau impedansi sumber dalam hubungan ∆ adalah ZS, maka bila ditransformasikan menjadi hubungan ekivalen Y haruslah impedansi sumber pada hubungan
ekivalen Y ini menjadi : ZY = Z ∆/3.
Setelah sumber dalam hubungan ∆ ini ditrensformasikan menjadi hubungan Y, maka sistem hubungan menjadi Y – Y, oleh karena itu dapat dibuat rangkaian
ekivalen satu fase (misalkan fase a) seperti pada Gambar 8.24 dibawah dibawah ini.

Gambar 8.24 Rangkaian satu fase untuk sumber ekivalen Y

Sehingga dengan demikian arus line (line a) adalah :
(8.42)
Selain mentransformasikan sumber dari hubungan dari ∆ menjadi Y sehingga didapat hubungan Y – Y, maka dapat juga dilakukan mentransformasikan
beban dari hubungan Y menjadi ∆ sehingga didapat hubungan ∆ – ∆, maka dalam hal ini :
(8.43)
Sebagai lengkapnya dalam keempat hubungan di atas, maka hubungan arus-arus dengan tegangan-tegangan line dan fase dapat dilihat seperti Tabel 8.1, berikut ini.

Tabel 8.1 Ringkasan dari Tegangan/Arus Line pada Sistem Tiga Fase (Urutan abc)
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Hubungan

Tegangan / Arus Fase

Tegangan / Arus Line

Van = Vp∠0o

Vab =

Vbn = Vp∠-120o

Vbc = Vab∠-120o

Vcn = Vp∠120o

Vca = Vab∠120o

Y-Y

Vp∠30o

Ia = Van / ZY
Sama dengan arus line

Ib = Ia∠-120o
Ic = Ia∠120o

Y-∆

Van = Vp∠0o

Vab = VAB =

Vp∠30o

Vbn = Vp∠-120o

Vbc = VBC = Vab∠-120o

Vcn = Vp∠120o

Vca = VCA = Vab∠120o

IAB=VAB/Z ∆

Ia =IAB

IBC=VBC/Z ∆

Ib = Ia∠-120o

ICA=VCA/Z ∆

Ic = Ia∠120o

∠-30o

Vab = Vp∠0o
Vbc = Vp∠-120o
∆-∆

Sama dengan tegangan fase

Vca = Vp∠120o
∠-30o

IAB=Vab/Z ∆

Ia =IAB

IBC=Vbc/Z ∆

Ib = Ia∠-120o

ICA=Vca/Z ∆

Ic = Ia∠120o

Vab = Vp∠0o
Vbc = Vp∠-120o
∆-Y

Sama dengan tegangan fase

Vca = Vp∠120o
Ib = Ia∠-120o
Sama dengan arus line
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Ic = Ia∠120o

Contoh :
Sebuah beban seimbang Y dengan inpedansi per-fase (40 + j25)Ω dihubungkan ke sumber tegangan • seimbang (urutan abc) dengan tegangan line 210 v. Dengan
mengabaikan impedansi kawat penghubung, carilah arus-arus fase (ambil referensi Vab)
Jawab :
Impedansi beban per-fase :
dan tegangan sumber :

ZY = 40 + j25 = 47,17∠32°Ω
Vab = 210 ∠0o v

Apabila sumber ∆ ditransformasikan menjadi Y maka :
maka arus-arus line :
Ib = Ia ∠-120°= (2,57∠-62°)(1∠-120°) = 2,57∠- 282°A
Ic = Ia ∠-120°= (2,57∠-62°)(1∠120°) = 2,57∠58°A

8.5 Daya Pada Sistem Tiga Fasa Seimbang
Adapun daya sesaat yang diserap oleh suatu beban misalkan beban dengan hubungan Y dimana tegangan fasa pada beban ini dinyatakan dengan :
(8.44)
adapun faktor

diperlukan karena Vp adalah merupakan harga rms dari tegangan fasa.

Kalau impendansi beban dinyatakan dengan ZY = Z∠θ°, sedangkan arus-arus fasa tertinggal dari tegangan-tegangan fasa dengan sudut θ maka :
(8.45)
dimana Ip merupakan arus fasa (rms)
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Maka total daya sesaat pada beban tersebut adalah jumlah daya sesaat dari setiap fasa atau dituliskan dengan :
p = pa + pb + pc = vANia + vBNib + vCNic

atau :
atau :
p = 2VpIp[cos ωt cos(ωt – θ)+ cos (ωt –120°) cos (ωt – θ +120°)
+ cos (ωt +120°) cos (ωt – θ +120°)]
, sehingga :

dalam trigonometri :
atau :
atau
Bila dimisalkan : α = (2ωt – θ), maka :
mengingat :

cos (A – B) = cos A cos B + sin A sin B
dan :
cos (A + B) = cos A cosB – sinA sin B
maka :
atau :
atau :
maka terlihat bahwa harga sesaat dari daya pada sistem fasa tidak berubah terhadap waktu seperti daya sesaat per fasa-nya dan ini juga berlaku untuk beban
dengan hubungan •.
Oleh karena total daya sesaat pada sistem tiga fasa bukan merupakan fungsi waktu, maka daya rata-rata per fasa P-P untuk beban Y ataupun • adalah p/3,
atau :
(8.46)
sehingga :
Daya reaktif :

(8.47)

Daya semu :

(8.48)

Sedangkan daya komplek per-fasa :
S = Pp +jQp = VpIp*
Dimana Vp dan Ip adalah tegangan dan arus per-fasa dengan magnitud Vp dan Ip.
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Daya total rata-rata pada sistem tiga fasa adalah jumlah daya rata-rata per-fasa, sehingga dengan demikian dapat dituliskan.
P = Pa + Pb + Pc = 3Pp = 3VpIpcosθ

(8.50)

Pada beban hubungan Y arus line (IL) sama dengan arus fasa (IP) akan tetapi tegangan Line

, sehingga Persamaan

(8.50) menjadi :
atau :
(8.51)
demikian pula halnya dengan :

(8.52)
(8.53)

Pada beban hubungan • tegangan line (VL) sama dengan tegangan fasa (Vp) akan tetapi pada beban • ini

, sehingga persamaan

(8.50) menjadi :
atau :
maka dengan demikian untuk rumus daya pada beban Y dan • seimbang adalah sama.
Adapun total daya komplek pada sistem tiga fasa seimbang adalah :
(8.54)
dalam hal ini Zp = Zp∠θ merupakan impedansi beban per-fasa (Y ataupun •) yang seimbang dan secara umum Persamaan (8.54) dapat dituliskan dengan bentuk :
(8.55)
Perlu diingat bahwa Vp; Ip; VL dan IL berupa harga rms dan θ adalah sudut impedansi dari beban atau sudut antara tegangan fasa dengan arus fasa.

Contoh :
Pada rangkaian dibawah ini carilah total daya aktif, reaktif dan daya komplek pada sumber; pada beban dan juga pada saluran (ambil urutan abc)

file:///D|/E-Learning/Rangkaian%20listrik%20II/Bahan%20Buku/Rangkaian%20Listrik.htm (185 of 216)5/8/2007 3:26:22 PM

Rangkaian Listrik II

Jawab :
Diambil satu fasa (misalnya fasa a) maka :
Van = 110 ∠0°v = VP
dan :
Sehingga daya komplek dari sumber :
S = -3VpIp* = (3 (110∠0°)(6,81∠21,8° = -2247∠21,8°
S

atau :
S = -2247∠21,8° = -(2087,3 + j834,5)VA
S

(*)

Sehingga :
Daya aktif/nyata dan daya reaktif dari sumber :
Ps = - 2087, 3 watt
Qs = - 834,5.VAR
Catatan : tanda negatif pada Ss hanyalah menandakan sumber sebagai pemberi daya.

Impedansi beban per-fasa
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Zp = (10 +j8) = 12,8∠38,66° Ω
Dimana arus beban per-fasa :

Ia = 6,81∠-21,8°A = Ip

Sehingga daya komplek pada beban :
Sload = 3|Ip|2Zp
atau :
Sbeban = 3|6,81|-2(12,81∠36,66°) = 1782,23∠38,66°VA
atau :
Sbeban = (1391,68 + j1113,35)VA

(**)

maka :
Daya aktif/nyata yang diserap oleh beban :
Pbeban = 1391,68 watt
Daya reaktif yang diserap oleh beban :
Qbeban = 1113,35.VA

Adapun impedansi kawat yang menghubungkan sumber dengan beban
ZL = (5 – j2) = 5,38 ∠-21,8°Ω
Sehingga daya komplek yang diserap oleh kawat penghubung tersebut :
S = 3|Ip|2ZL = 3(6,81)2(5,385 ∠21,8°) = 749,2∠21,8°VA
K

atau :
S = (695,62 – j278,22)VA
K

maka :
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Daya aktif/nyata yang diserap oleh kawat penghubung :
Pk = 695,62 watt
Daya reaktif yang diserap kawat :
Qk = - 278,22 VAR
Selain dengan cara diatas, maka Sk dapat juga dicari dengan (*) dengan (**)

Contoh :
Sebuah sumber tiga fasa mensuplai dua buah beban seimbang seperti gambar dibawah ini :

Dengan mengasumsikan sumber dengan urutan a bc, maka carilah :
a.

Daya komplek, daya nyata dan daya reaktif yang diserap oleh kedua beban

b. Arus –arus line Ia; Ib dan Ic
c. Besarnya daya reaktif dari tiga buah kapasitor terhubung ∆, yang dipasang paralel dengan beban agar power faktor sistem gabungan kedua beban
diperbaiki menjadi 0,9 (lag) dan kapasitansi masing-masing kapasitor.

Jawab :
a.

Beban 1 :

Daya nyata : P1 = 30 kW ; cos θ = 0,6 (lag) maka : θ = cos-10,6 = 53,13° dan
1

1

sinθ = 0,8
1

Maka :
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Daya semu :
Daya reaktif :

Q1 = S1cosθ = 50(0,8) = 40 KVAR

Daya komplek :

S1 = P1 + jQ1 = ( 30 +j40 ) KVA

1

Beban 2 :
-1

Daya reaktif : Q2 = 45KVAR; cos θ = 0,8 (lag) maka : θ = cos 0,8 = 36,87° dan sin θ = 0,6
2

2

2

Maka

Daya semu :
Daya nyata :
Daya komplek :

S2 = P2 + jQ2 = ( 60 +j45 ) KVA

Sehingga Total daya komplek kedua beban :
S = S1 + S2 = (30 + j40) + (60 + j45) = (90 + j85)KVA = 123,79 ∠43,36°KVA
dengan :
pftotal = cos (43,36°) = 0,727 (lag)
Total daya nyata kedua beban :

P = 90 KW

Total daya reaktif kedua beban :

Q = 85KVAR

b. Karena :
atau :

Untuk beban 1 :

Karena faktor daya tertinggal (lag), arus line tertinggal dari tegangan line sebesar sudut
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Ia1 = 120,28∠-531,13°mA = (72,168 – j96,223)mA
Untuk beban 2 :

Karena faktor daya tertinggal (lag), maka arus line tertinggal dari tegangan line sebesar sudut θ = cos 0,8 = 36,87, maka :
2

Ia2 = 180,42∠-36,87°mA = (144,336 – j108,252)mA

Maka total arus line :
Ia = Ia1 + Ia2 = (72,168 – j96,233) + (144,336 – j108,252) = (216,504 – j204,475)mA
atau :
Ia = 297,8∠-43,36°mA
sehingga :
Ib = Ia ∠-120° = (297,8∠-43,36°)(1 ∠-120°) = 297,8∠-163,36°mA
dan :
Ic = Ia ∠-120° = (297,8∠-43,36°)(1 ∠120°) = 297,8∠76,64°mA

c.

Adapun pemasangan kapasitor yang dimaksud untuk perbaikan faktor daya adalah sebagai berikut :

Untuk memperbaiki faktor daya dari 0,72 (lag) menjadi 0,9 (lag) dapat dipergunakan rumus :
Qc = P(tanθ 0,727 – tanθ 0,9)
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dimana :
Qc = daya reaktif kapasitor yang diperlukan
P = total daya nyata = 90KW
θ

0,727

θ

0,9

= sudut faktor daya pada saat faktor daya 0,727 = cos 0,727 = 43,36°

= sudut faktor daya pada saat faktor daya 0,9 = cos –1 0,9 = 25,84°

maka :
Qc = 90(tan 43,36° - tan 25,84° ) = 90(0,944 – 0,484) = 41,4 KVAR

Qc adalah merupakan daya reaktip dari ketiga kapasitor yang terhubung secara ∆, maka daya reaktif per kapasitor adalah :
sehingga kapasitansi sebuah kapasitor yang diperlukan :
Karena kapasitor terhubung secara ∆, maka V adalah merupakan tegangan line 240KV, sehingga :

8.6 Sistem Tiga Fasa Tak Seimbang

Ada dua kemungkinan dalam sistem tiga fasa tak seimbang ini :
1. Tegangan sumber tak seimbang yaitu tidak sama besar magnitud atau beda sudut fasa tidak sama.
2. Impendansi beban tidak sama
maka disini yang dibahas untuk sistem tiga fasa tidak seimbang adalah impendansi yang tak seimbang seperti pada Gambar 8.25 dibawah ini :
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Gambar 8.25 Sistem tiga dengan beban Y tak seimbang

Karena beban tidak seimbang maka ZA; ZB dan ZC tidak sama, sehingga untuk mencari arus-arus line dipergunakan hukum Ohm sebagai berikut :
(8.56)
Pada beban tak seimbang ini akan muncul arus netral, tidak seperti pada beban seimbang dimana arus netral-nya adalah nol, dimana arus netral ini dapat dicari
dengan menggunakan hukum arus Kirchhoff pada titik simpul N sehingga :
In = -(Ia + Ib + Ic)
(8.57)
Pada sistem tiga kawat (tanpa kawat netral), arus-arus line Ia ; Ib dan Ic dapat dicari dengan menggunakan metode arus Mesh dan akibatnya (Ia + Ib + Ic) = 0
seperti pada hubungan (∆ - Y); (Yang - ∆) atau (∆ - ∆).

Contoh :
Rangkaian tiga fasa seperti dibawah ini dimana : VAN = 100 ∠0°v; VBN = 100∠120°v dan VCN = 100∠- 120°
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Hitung arus-arus line dan arus netral (sumber urutan abc)
Jawab :
Arus-arus line :
Arus netral :
In = - (Ia + Ib + Ic) = -(6,67 + j0 – 0,54 + j8,92 + 3,93 – j9,2) = - (10,06 – j0,28)
atau :
In = - 10,06 + j0,28 = 10,06∠178,4°A

8.7 Soal Latihan
1. Tentukanlah urutan fasa dari suatu rangkaian tiga fasa dari sutau rangkaian tiga fasa seimbang bilamana Vbn = 208∠130o V dan Vcn = 208∠10o V, serta
berapa besar Van.
2. Dari rangkaian seperti di bawah ini :

Hitunglah : arus-arus line (Ia ; Ib dan Ic).
3. Rangkakaian tiga fasa sebagai berikut bilamana IbB = 30∠60o A dan VBC = 220∠0o V
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dari rangkaian di atas hitunglah : Van ; VAB ; IAC dan Z.
4. Pada rangkaian di bawah ini hitunglah Ia ; Ib dan Ic apabila ZL = (18 + j15) Ω

5. Pada rangkaian di bawah ini dengan sumber tegangan seimbang tegangan line 220 V dengan Zline = (1+j1) Ω sedangkan Z∆ = (24-j30) Ω dan ZY = (12+j5)
Ω. Carilah besar magnitud dari arus-arus line.

6. Pada rangkaian di bawaj ini hitunglah arus-arus faasa dan line.
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7. Dari rangkaian di bawah ini hitunglah arus IAC dan Ib bilamana ZL = (10+j8) Ω.

8. Kalau pada rangkaian di bawah ini Vab = 440∠30o V ; Vbc = 440∠250o V dan

Vca = 440∠130o V, maka carilah arus-arus line.

9. Suatu rangkaian tiga fasa seimbang hubungan ∆-Y dengan sumber urutan positif bilamana Vab = 220∠20o V dan ZY = (10+j15) Ω, hitunglah arus-arus line
pada rangkian tersebut.
10. Sebuah beban Y seimbang menyerap daya total 5 kW pada faktor daya 0,6 (lead) bila dihubungkan ke sumber tegangan dengan tegangan line 240 V.
Hitunglah daya kompleks perfasa dan total daya kompleks dari beban tersebut.
11. Sebuah beban ∆ dihubungkan ke sumber tegangan line 240 V dan frekuensi 60 Hz, bilmana beban menyerap daya pada setiap fasa-nya 6 kW pada faktor
daya 0,8 (lag) maka hitunglah :
a. Impedansi beban per-fasa.
b. Arus-arus line.
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c. Besar kapasitas kapasitor yang dipasangkan paralel pada setiap fasa beban agar arus yang diserap dari sumber tegangan minimal.

12. Pada rangkaian di bawah ini bilamana Za = (6-j8) Ω ; Zb = (12+j9) Ω dan Zc = 15 Ω, maka carilah arus-arus line Ia ; Ib dan Ic.

13. Sebuah beban tiga fasa hubungan Y dengan ZAN = (60+j80) Ω ; ZBN = (100-j120) Ω dan ZCN = (30+j40) Ω dihubungkan ke sumber tegangan seimbang
hubungan Y dengan Vp = 220 V. Hitunglah total daya kompleks yang diserap oleh beban.

BAB 9
DERET FOURIER

9.1 Pendahuluan
Pada analisis rangkaian-rangkaian sebelumnya, respons yang diperoleh adalah pada rangkaian dengan fungsi penggerakan atau eksitasi berupa fungsi konstan atau
sinusoida, misalnya untuk v = konstan atau v = V sin ωt seperti pada Gambar 9.1 dibawah ini :

Gambar 9.1 Fungsi-fungsi eksistesi (a) v = konstan ; (b) v = V sin ωt

Adapun bentuk-bentuk gelombang periodik tertentu misalnya bentuk gigi gergaji seperti Gambar 9.2 dibawah ini.
file:///D|/E-Learning/Rangkaian%20listrik%20II/Bahan%20Buku/Rangkaian%20Listrik.htm (196 of 216)5/8/2007 3:26:22 PM

Rangkaian Listrik II

Gambar 9.2 Gelombang gigi gergaji

Gelombang gergaji diatas hanya dapat dinyatakan sebagai suatu fungsi tunggal dalam suatu interval, sehingga untuk gelombang gergaji ini dapat dinyatakan
sebagai f(t) = (V/T)t dalam interval 0 < t < T dan oleh f(t) = (V/T)(t – T) dalam interval T < t < 2T.
Walaupun pernyataan satu persatu dapat menyatakan/menggambarkan bentuk gelombang secara keseluruhan, akan tetapi kurang sesuai untuk menentukan respons
dari suatu rangkaian.
Kalau sebuah fungsi periodik dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari sejumlah fungsi-fungsi sinus terbatas atau tak terhingga, maka respons suatu rangkaian
liniear terhadap eksitasi yang bukan sinusoida dapat ditentukan dengan menerapkan teori superposisi. Deret Fourier dapat menyelesaikan permasalahanpermasalahan diatas.

9.2 Deret Fourier Trigonometri
Suatu fungsi f (t) dikatakan periodik apabila :
f(t) = f(t + nT)
(9.1)
dimana n adalah bilangan bulat/integer dan T adalah periode dari f (t),
Menurut teori Fourier setiap fungsi periodik dengan frekuensi ωo dapat di ekspresikan sebagai perjumlahan dari fungsi sinus ataupun kosinus atau :
f (t) = ao + a1 cos ωot + b1 sin ωot + a2 cos 2 ωot + b2 sin 2 ωot + …..

(9.2)

atau :
(9.3)
π

dimana ωo = 2 /T disebut sebagai frekuensi dasar (fundamental frequency) dalam radian per detik.
Sedangkan sin nωot atau cos nωot merupakan harmonisa yang ke-n dari f (t) dan bila n merupakan bilangan ganjil disebut harmonisa ganjil dan bila genap
disebut harmonisa genap.
Persamaan (9.3) disebut sebagai bentuk trogonometri dari deret Fourier dari f(t) dengan an dan bn disebut sebagai koefisien Fourier dan untuk n ≠ 0 koefisien ini
file:///D|/E-Learning/Rangkaian%20listrik%20II/Bahan%20Buku/Rangkaian%20Listrik.htm (197 of 216)5/8/2007 3:26:22 PM

Rangkaian Listrik II

merupakan amplitudo dari sinusodial sedangkan koefisien ao merupakan komponen dc atau harga rata-rata dari f(t) maka dapat dikatakan : Deret Fourier dari
suatu fungsi periodik f(t) menggambarkan pemecahan f(t) dalam komponen dc dan ac yang merupakan deret tak terhingga dari harmonisa-harmonisa sinusoid.
Suatu fungsi f(t) dapat dinyatakan dengan sebuah deret Fourier apabila :
1. f(t) memiliki nilai tunggal untuk setiap t.
2. Jika f(t) tidak kontinyu maka hanya terdapat jumlah diskontinuitas terbatas pada periode T.
3. Memiliki jumlah maksimum dan minimum yang terbatas dalam periode.
4.

untuk setiap t0.

syarat-syarat ini disebut sebagai syarat Dirichlet
Adapun proses untuk menentukan koefisien ao ; an dan bn disebut sebagai analisa. Fourier, dimana dalam analisa Fourier ini ada beberapa bentuk integral
trigonometri yang sangat membantu diantaranya :
(9.4)
Untuk menentukan harga ao integralkan kedua sisi Persamaan (9.3) untuk satu periode yaitu :
atau :
(9.5)
dan dengan melihat Persamaan (9.4a) dan (9.4b) maka diperoleh :
atau :
maka diperoleh :
(9.6)
Untuk mendapakan an, maka kalikan kedua ruas Persamaan (9.3) dengan cos mω0t dan integralkan untuk satu periode.
atau :
Sesuai dengan Persamaan (9.4b) maka integral yang mengandung a0 menjadi nol, sementara integral yang mengandung bn menurut Persamaan (9.4c) juga nol
sedangkan integral yang mengandung an menurut Persamaan (9.4e) dan (9.4g) akan menjadi nol kecuali bila m = n dan hasilnya adalah T/2.
atau :
(9.7)
sehingga :
(9.8)
Untuk mendapatkan bn, maka kalikan kedua ruas Persamaan (9.3) dengan sin mωot dan integralkan untuk satu periode.
atau :
atau :
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atau :
sehingga diperoleh :
(9.9)
Karena f(t) adalah periodik maka batas integrasi lebih baik diambil dari –T sampai T/2 atau dari t0 sampai (t0 + T) atau dari 0 sampai T.
Bentuk lain dari Persamaan (9.3) dapat ditulis dengan :
(9.10)
Mengingat :
maka Persamaan (9.10) menjadi :
(9.11)
Bila dibandingkan dengan Persamaan (9.4) maka terlihat :
(9.12)
dan :
(9.13)
atau :
(9.14)
dan :
(9.15)
dalam bentuk kompleks :
(9.16)
Perpotongan antara amplitudo-amplitudo harmonisa An dengan nω0 disebut sebagai spektrum fasa dari f(t) sedangkan kedua bentuk spektrum ini disebut sebagai
spektrum frekuensi dari f(t).
Dalam menentukan koefisien Fourier (a-0, a-n dan bn) sering dijumpai bentuk-bentuk integral seperti dibawah ini :
(9.17)

Contoh :
Carilah bentuk deret Fourier gelombang dibawah ini dan gambarkan juga spektrum amplitudo dan spektrum fasa dari gelombang tersebut.
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Jawab :
Adapun deret Fourier seperti pada persamaan (9.3) yaitu :
(*)
Adapun bentuk persamaan gelombang diatas :
π

π

Dan : f(t) = f(t + T), oleh karena T = 2 : ω = 2 /T = 2 /2 = π
o
Selanjutnya untuk mencai a-0 dipergunakan Persamaan (9.6) yaitu :
untuk mencari an dipergunakan Persamaan (9.8) dan (9.17a) :
atau
Untuk mencari bn pergunakan Persamaan (9.9) dan (9.17b) :
atau :
karena : cos nπ = (- 1)n, maka :
kemudian harga-harga a0, an dan bn yang telah diperoleh disubstitusikan ke (*), maka deret Fourier dari bentuk gelombang diatas adalah :
Terlihat bahwa f(t) hanya mengandung komponen dc serta faktor sinus dengan komponen dasar (fundamental component) dan harmonisa-harmonisa ganjil,
bentuk deret Fourier f(t) diatas bentuknya dapat disederhanakan menjadi :
untuk mendapatkan spektrum amplitudo dan spektrum fasa dipergunakan Persamaan (9.14) dan (9.15) :
Telah diketahui didepan bahwa ω = π dan harga An dan φ untuk beberapa harga n maka hasilnya seperti pada tabel dibawah ini.
0

n

n
1
2

0

3
4

0

5
6

0
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maka spektrum amplitudo :

9.3 Kesimetrisan
Pada suatu saat deret yang diperoleh hanya mengandung suku-suku sinus disamping suku konstan atau suatu deret yang hanya memiliki suku-suku kosinus
atau terkadang yang ada dalam deret hanya harmonisa-harmonisa ganjil, apakah deret tersebut mengandung suku-suku sinus, kosinus atau kedua jenis suku
tersebut. Ini adalah hasil dari jenis simetris tertentu yang diperlihatkan oleh bentuk gelombang tersebut, maka dengan pengetahuan simetris sedemikian akan
menghasilkan penyerdehanaan perhitungan dalam menentukan deret Fourier.

9.3.1 Simetris Genap
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Suatu fungsi f(t) dikatakan sebagai fungsi genap bilamana disumbu vertikal bidang fungsi tersebut terpotong/terbagi secara simetris, sehingga :
f(t) = f(-t) → untuk semua harga t

(9.18)

misalnya seperti fungsi kosinus pada Gambar 9.3 di bawah ini :

Gambar 9.3 Fungsi Genap

Dari Gambar 9.3 di atas terlihat bahwa :
Adapun sifat yang utama dari fungsi genap ini adalah :
(9.19)
dimana notasi e pada fe(t) untuk melambangkan fungsi genap (even).
Dalam menggunakan Persamaan (9.19) dalam menghitung koefisien-koefisien Fourier seperti pada Persamaan (9.6) ; (9.8) dan (9.9) lebih baik diambil
pada interval –T/2 < t < T/2 agar kesimetrisan langsung pada titik-titik asal/ semula.
Untuk mencari a0 maka dipergunakan Persamaan (9.6) dengan batas integrasi
–T/2 ke T/2 maka :
(9.20)
Bilamana variabel-variabel pada batas integral pada Persamaan (9.20) diganti misalkan t = -x, maka dt = -dx dan f(t) = f(-t) = f(x) oleh karena f(t) adalah fungsi
genap, bila

t = -T/2 maka x = T/2.

(9.21)
Terlihat pada sisi kanan persamaan kedua integral yang ada didalamnya indentik sehingga dapt dituliskan :
(9.22)
Untuk menentukan an, maka dari Persamaan (9.8) dapat dituliskan :
(9.23)
Untuk mengubah variabel-variabel pada Persamaan (9.23) ini dapat dilakukan seperti pada Persamaan (9.21) dengan catatan bahwa f(t) dan
merupakan fungsi genap sehingga f(-t) = f(t) dan
atau :
atau :

maka dengan demikian Persamaan (9.23) menjadi :

(9.24)
atau :
(9.25)
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Demikian pula halnya untuk mendapatkan bn maka dipergunakan

Persamaan (9.9) sehingga dengan demikian :

(9.26)
Untuk mengubah variabel-variabel pada Persamaan (9.26) ini sama halnya seperti sebelumnya dan f(-t) = f(t) dan
(9.26) dapat dituliskan dengan bentuk :
atau :
atau :
sehingga :
bn = 0

sehingga Persamaan

(9.27)

9.3.2 Simetris Ganjil
Suatu fungsi f(t) dikatakan sebagai fungsi genap bilamana di sumbu vertikal bidang fungsi tersebut terpotong/terbagi secara tak simetris, sehingga :
f(-t) = -f(t) → untuk semua harga t

(9.28)

misalnya fungsi sinus pada Gambar 9.4 di bawah ini :

Gambar 9.4 Fungsi Ganjil

Dari Gambar 9.4 di atas terlihat :
Adapun bentuk umum fungsi ini adalah :
(9.29)
dimana fo(t) hanya berupa simbol dari fungsi ganjil (Odd).
Untuk fungsi ganjil ini harga-harga :
A0 = 0

(9.30)

an = 0

(9.31)

dan :
dimana a0 dan an dapat dicari sebagaimana untuk mendapatkan Persamaan (9.21) dan (9.24) untuk fungsi yang ganjil, sedangkan untuk mendapatkan bn dapat
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dipergunakan Persamaan (9.26) sehingga :
atau :
atau :
atau :
(9.32)
Setiap fungsi periodik f(t) dapat merupakan gabungan fungsi-fungsi genap atau ganjil saja ataupun gabungan fungsi genap atau ganjil, dengan
menggunakan sifat-sifat dari kedua fungsi ini seperti pada Persamaan (9.18) dan (9.28) maka dapat dituliskan :
(9.33)
dimana
merupakan sifat dari fungsi genap dan
merupakan sifat fungsi ganjil. Selain itu diketahui bahwa fe(t) hanya mengandung bagian dc dan kosinus sedangkan fo(t) hanya mengandung bagian sinus, dengan
demikian dapat dibuat suatu kelompok deret Fourier-nya sebagai berikut :
(9.34)
Adapun sifat dari gabungan fungsi-fungsi genap atau ganjil adalah :
1. Perkalian dari dua fungsi genap menghasilkan fungsi genap.
2. Perkalian dari dua fungsi ganjil menghasilkan fungsi ganjil.
3. Perkalian antara fungsi genap dan ganjil menghasilkan fungsi ganjil.
4. Penjumlahan/pengurangan dua fungsi genap menghasilkan fungsi genap.
5. Penjumlahan/pengurangan dua fungsi ganjil menghasilkan fungsi ganjil.
6. Penjumlahan/pengurangan fungsi genap dan ganjil menghasilkan fungsi tidak genap maupun ganjil.

9.3.3 Simetris Gelombang Setengah
Suatu fungsi dikatakan simetris gelombang setengah apabila :
(9.35)
yang mana ini berarti bahwa setiap setengah siklus gelombang adalah merupakan bayangan terbalik dari setengan siklus berikutnya. Misalnya seperti gelombang
di bawah ini :
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Gambar 9.5 Contoh gelombang setengah simetris (ganjil)

Selanjutnya untuk mendapatkan koefisien Fourier dipergunakan Persamaan (9.6); (9.8) dan (9.9), maka untuk mencari a0 dipergunakan Persamaan (9.6) :
(9.36)
kemudian variabel untuk integral pada interval –T/2 < t < 0 dirubah, misalkan dengan x = t + T/2 sehingga dx = dt sehingga bilamana t = -T/2 maka x = 0 dan
bilamana t = 0 maka x = T/2, sehingga Persamaan (9.35) menjadi f(x-T/2) = -f(x), maka Persamaan (9.36) menjadi :
atau :
(9.37)
Selanjutnya untuk mendapatkan an adalah :
dengan cara merubah variabel seperti di atas, maka :
(9.38)
karena :
dan :
(9.39)
dengan mensubstitusikannya ke dalam Persamaan (9.38) maka diperoleh :
(9.40) dengan cara yang sama sewaktu mencari an maka diperoleh :
(9.41)
Maka dari penjelasan di atas terlihat bahwa untuk gelombang setengah simetris hanya mengandung harmonisa-harmonisa ganjil.

Contoh :
Carilah deret Fourier dari f(t) yang tergambar di bawah ini :
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Jawab :
Fungsi ini adalah fungsi ganjil sehingga a0 = 0 = an dimana periodenya T = 4 sehingga

, maka :

dimana :
maka :
atau :
atau :
maka terlihat bahwa deret merupakan deret Fourier sinus.
Contoh :
Carilah bentuk deret Fourier dari gelombang di bawah ini :

Jawab :
Terlihat bahwa fungsi adalah fungsi genap dimana bn = 0 ; T = 4 ;

dengan harga fungsi :

maka :
Untuk mencari an adalah :
meningat :
maka :
untuk n = 1, maka :
untuk n > 1, maka :
untuk n = ganjil (1, 3, 5,…), (n+1) dan (n-1) keduanya genap, maka :
Untuk n = genap ( n = 2, 4, 6,…), (n+1) dan (n-1) keduanya ganjil, juga :
maka :
sehingga :
Untuk menghindari penggunaan n = genap (n = 2, 4, 6,…) dan juga perhitungan yang sulit, dapat digantikan n menjadi 2k, dimana k = 1, 2, 3,… maka
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didapat :
terlihat f(t) merupakan deret Fourier kosinus.

Contoh :
Carilah deret Fourier dari fungsi di bawah ini :

Jawab :
Fungsi adalah gelombang ganjil setengah simetris, sehingga a0 = 0 = an dengan periode T = 4 dan

. Maka :

f(t) = 1 → -1 < t < 1
maka :
untuk batas integrasi f(t) daripada 0 ke 2 lebih mudah dari -1 ke 1, sehingga :
atau :
atau :
atau :
karena sin (-x) = - sin x pada fungsi ganjil dan cos (-x) = cos x pada fungsi genap, maka :
sehingga :

9.4 Pemakaian Pada Rangkaian Listrik
Dalam prakteknya banyak rangkaian-rangkaian yang digerakan oleh fungsi non-sinusoidal periodik sehingga untuk mendapatkan respons steady state
rangkaian terhadap eksitasi non-sinusoidal periodik ini diperlukan pemakaian deret Fourier, analisis fasor ac dan prinsip superposisi.
Adapun langkah-langkah yang diperlukan diantaranya :
1. Nyatakan eksitasi dalam deret Fourier.
2. Transformasikan rangkaian dari bentuk wawasan waktu menjadi wawasan frekuensi.
3. Cari resonse komponen dc dan ac dalam deret Fourier.
4. Jumlahkan masing-masing response secara superposisi.
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Adapun langkah pertama sebagai contoh untuk menyatakan eksitasi dalam bentuk deret Fourier, untuk suatu sumber tegangan periodik maka perhatikan
rangkaian seperti Gambar 9.6a di bawah ini :

Gambar 9.6 a) Rangkaian linier dengan sumber tegangan periodik
b) Merepresentasekan deret Fourier (wawasaan waktu)

adapun pernyataan deret Fourier-nya :
(9.42)
sama juga bila eksitasi berupa sumber arus.
Persamaan (9.42) memperlihatkan bahwa v(t) terdiri dari dua komponen yaitu komponen dc V0 sedangkan komponen ac

pada beberapa

harmonisa. Deret Fourier ini merepresentasikan sekumpulan sumber yang terhubung seri yang masing-masing memiliki amplitudo dan frekuensi tertentu seperti
terlihat pada Gambar 9.6b.
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Gambar 9.7 a) Respons steady state komponen dc
b) Respons steady state komponen ac (wawasan frekuensi)

Langkah kedua cari respons dari setiap bagian deret Fourier, dimana respons komponen dc dapat ditentukan pada wawasan frekuensi dengan membuat n = 0
atau

ω = 0 seperti terlihat pada Gambar 9.7a di atas.

Komponen dc ini dapat juga dicari pada wawasan frekuensi, semua komponen L yang ada pada rangkaian digantikan dengan rangkaian hubung singkat dan semua
kapasitor digantikan dengan rangkaian terbuka.
Respons dari komponen ac diperoleh dengan mengkonversikan rangkaian ke bentuk fasor seperti pada Gambar 9.7b. Adapun Z(nω0) atau dapat juga
dengan Y(nω0) menyatakan impedansi input pada sumber di saat ω digantikan dengan ω0.
Kemudian dengan menggunakan prinsip superposisi, jumlahkan setiap respons seperti terlihat pada Gambar 9.7b maka diperoleh :
i(t) = i0(t) + i1(t) + i2(t) + . . .
atau :
(9.43)
dimana setiap komponen In pada frekuensi nω0 dapat ditransformasikan ke wawasan waktu untuk mendapatkan in(t) dan n merupakan argumen dari In.

Contoh :
Rangkaian seperti di bawah ini :
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Bilamana sumber tegangan vs(t) pada rangkaian berbentuk :
(*)
Carilah v0(t).
Jawab :
Dari persamaan vs(t) terlihat bahwa, ωn = nω0 = nπ rad/det, dalam bentuk fasor dan prinsip pembagi tegangan maka akan diperoleh V0 :
(**)
untuk mencari komponen dc, substitusikan ke dalam Persamaan (*) harga ω0 = 0 atau

n = 0, sehingga diperoleh :

Vs = 0
dan bila harga Vs = 0 ini disubstitusikan ke Persamaan (**) diperoleh :
V0 = 0
Dari Persamaan (**) dapat dibuat :
sehingga terlihat bahwa :
atau :
ini adalah merupakan tegangan harmonis ke n, dengan mensubstitusikan harga Vs ini ke dalam Persamaan (**) maka diperoleh :
atau :
atau :
dan dalam wawasan waktu :
maka dengan mensubstitusikan harga ( k = 1, 2, 3, … atau n = 1, 3, 5,…) untuk harmonisa ganjil akan diperoleh :
dan kalau digambarkan spektrum amplitudo-nya :
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9.5 Daya Rata-rata dan RMS
Untuk mendapatkan harga daya rata-rata yang diserap oleh suatu rangkaian dengan sumber suatu fungsi periodik berdasarkan Persamaan (9.10) dapat
dituliskan tegangan dan arus (amplitudo dan fasa) sebagai berikut :
(9.44)
(9.45)
sedangkan sebagaimana diketahui bahwa daya rata-rata adalah :
(9.46)
dengan mensubtitusikan Persamaan (9.44) dan (9.45) ke dalam Persamaan (9.46) diperoleh :
(9.47)
Karena batas integrasi satu periode maka faktor kedua dan ketiga hilang dan sesuai dengan Persamaan (9.4e) semua integral faktor ke empat untuk m ≠ n akan nol,
sedangkan dengan menghitung integral faktor pertama dan dengan menggunakan Persamaan (9.4g) terhadap faktor ke-empat untuk m = n maka diperoleh :
(9.48)
terlihat total daya rata-rata merupakan perjumlahan dari daya rata-rata untuk setiap harmonisa.
Sebagaimana diketahui bahwa harga efektif (rms) dari suatu f(t) adalah :
(9.49)
dengan mensubstitusikan f(t) dari Persamaan (9.10) ke Persamaan (9.49) dengan catatan (a + b)2 = a2 + 2ab + b2, maka diperoleh :
atau :
(9.50)
sebagaimana seperti yang telah dijelaskan pada perkalian dari dua deret, maka dengan cara yang sama Persamaan (9.50) menjadi :
atau :
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(9.51)
karena

, maka :
(9.52)

Contoh :
Rangkaian seperti di bawah ini :

Carilah daya rata-rata yang diberikan oleh sumber ke rangkaian bilamana :
dan cari pula Vrms.
Jawab :
Impedansi rangkaian :
maka :
untuk komponen dc (ω = 0) :
I=2A
dan :
untuk ω = 1 rad/det, maka :
untuk ω = 3 rad/det, maka :
sehingga dalam wawasan waktu :
Adapun daya rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan (9.48) :
untuk menentukan tanda aljabar dari

dan

bandingkan persamaan i(t) dan v(t) dalam contoh ini dengan Persamaan (9.44) dan (9.45) maka :

atau :
P = 40 + 1,247 + 0,05 = 41,297 W
Adapun cara lain yang bisa dipergunakan untuk mencari P ini adalah (ingat kapasitor tidak menyerap daya rata-rata).
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Contoh :
Suatu tegangan diekspresikan dengan :
carilah harga rms dari tegangan ini.
Jawab :
Dengan menggunakan Persamaan (9.51) :
maka :

9.6 Bentuk Eksponensial Deret Fourier
Persamaan (9.3) yang berbentuk :
mengingat rumus Euler :
(9.53)
dan :
(9.54)
bilamana Persamaan (9.53) dan (9.54) ini disubstitusikan ke dalam Pesamaan (9.3) diperoleh :
atau :
(9.55)
bila dimisalkan :
atau :
(9.56)
dari permisalan cn, maka diperoleh :
atau :
atau :
sehingga :
(9.57)
untuk n = 0, maka :
(9.58)
selanjutnya misalkan :
(9.59)
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dengan mensubstitusikan Persamaan (9.56) ; (9.58) dan (9.59) ke dalam
atau :

Persamaan (9.55) diperoleh :
(9.60)

adapun

akan sama hasilnya dengan jumlah

dari -1 ke -

atau :
(9.61)

karena perhitungan dari -1 ke atau :

sama dengan perhitungan dari -

ke -1 maka Persamaan (9.60) menjadi :

(9.62)
Untuk mendapatkan harga rms, maka Persamaan (9.52) dapat dituliskan dengan bentuk :
(9.63)
sedangkan :
(9.64)
selanjutnya :
(9.65)
dengan demikian :
(9.66)
Adapun penggambaran cn versus nω0 disebut sebagai kompleks spektrum amplitudo dan kompleks spektrum fasa dari f(t) dan kedua spektrum ini disebut
sebagai bentuk kompleks spektrum frekuensi dari f(t).

Contoh :
Carilah bentuk eksponensial deret Fourier dari :
Jawab :
maka :
atau :
atau :
karena :
maka :
sehingga deret Fourier-nya :
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9.7 Soal Latihan
1. Carilah deret Fourier trigonometri dari f(t) di bawah ini :

2. Carilah deret Fourier trigonometri dari gelombang di bawah ini :

3. Gelombang tegangan seperti di bawah ini :

Adapun bentuk deret Fourier v(t) ini adalah :
Bilamana gelombang tegangan ini dipasangkan ke terminal suatu resistor R = 15 Ω sedangkan Vm = 60 V dan T = 5 mdet. Maka hitunglah Vrms dan total daya
rata-rata resistor.
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