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1. Rangkaian RLC Seri

Pada frekuensi yang sangat rendah, sinyal yang lewat akan diblok oleh 

kapasitor C, dan sinyal pada frekuensi yang sangat tinggi akan diblok oleh 

induktor L. Dan pada suatu frekuensi tertentu akan didapat kondisi

impedansi dari induktor sama besar dengan impedansi kapasitor (saling 

menghilangkan). Kondisi ini dinamakan rangkaian dalam keadaan 

beresonansi.

Impedansi dari rangkaian ini adalah:

Z secara umum adalah besaran kompleks. R, L, dan C riil.

adalah frekuensi kerja sinyal (tegangan atau arus).



Z mempunyai nilai mutlak

dan phasa

atau Z bisa juga dituliskan dengan

Jika melihat persamaan untuk Z di atas, 

maka terlihat adanya kemungkinan, 

bahwa pada suatu frekuensi tertentu Z 

menjadi riil, atau



Frekuensi yang menyebabkan kondisi di atas disebut frekuensi resonansi, 

karena pada keadaan di atas rangkaian ini sedang ber-resonansi, atau energi 

yang dimiliki oleh L (energi magnetik) sama besar dengan energi yang dimiliki 

oleh C (energi elektrik). Frekuensi ini bisa dihitung, jika nilai L dan C diberikan:

Sebaliknya jika diinginkan, rangkaian tersebut ber-resonansi pada suatu 

frekuensi tertentu, maka kita harus mengubah nilai L atau C atau 

keduanya. Proses ini disebut juga dengan proses ‘tuning’.

Arus yang mengalir pada rangkaian RLC serial ini, akan menghasilkan 

tegangan pada setiap komponennya. Tegangan yang terbebani pada L selalu 

mempunyai perbedaan phase sebesar 180o terhadap tegangan yang berada 

pada C. Sehingga pada saat resonansi kedua tegangan itu sama besar, maka 

akan saling menghilangi dan tegangan total pada rangkaian RLC ini sama 

dengan tegangan pada R.



Perbandingan tegangan pada L dan tegangan pada R saat resonansi, 

didefinisikan sebagai faktor Q (quality factor) dari rangkaian RLC serial:

dengan



Dengan menggunakan frekuensi resonansi dan faktor Q, impedansi dari 

rangkaian RLC serial bisa juga dituliskan dengan

Jika faktor Q dari rangkaian ini membesar, maka kurva impedansinya makin 

melengkung (menguncup), dan dikatakan selektivitas dari rangkaian RLC 

serial ini membaik (makin selektif).



Pada saat so ω = ω didapat Z = R , sedang pada frekuensi yang lain so ω ≠ ω 

nilainya adalah Z > R . Pada rangkaian yang mempunyai karakteristik yang 

merupakan fungsi dari frekuensi, dikatakan rangkaian tersebut berfungsi seperti 

filter. Tepat pada suatu frekuensi karakteristik tertentu, dalam hal ini pada 

frekuensi resonansi, rangkaian ini mempunyai suatu karakteristik/kondisi yang 

ideal, yaitu Z = R . Jika frekuensinya berubah, maka kondisi Z = R menjadi tidak 

dipenuhi, atau makin dijauhi. Tetapi bisa didefinisikan suatu wilayah kerja tertentu, 

yang dikatakan bahwa Z masih cukup dekat ke R, yaitu sampai Z = 2R .



2. Rangkaian RLC Paralel

Admitansi dari rangkaian ini adalah:

Seperti halnya rangkaian RLC serial, di rangkaian RLC paralel didapati 

frekuensi resonansi sebesar

Dengan definisi




