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Elemen (Komponen)
listrik pada Rangkaian
Listrik dapat
dikelompokkan dalam :

PERTEMUAN III

ELEMEN
RANGKAIAN LISTRIK

–Elemen aktif
–Elemen pasif
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Elemen Aktif
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Elemen Pasif

Elemen Aktif : elemen yang menghasilkan
energi,
1. Sumber Tegangan (Voltage Source)

elemen pasif adalah elemen yang tidak dapat
menghasilkan energi.
• Resistor ( R )
• Induktor ( L )
• Kapasitor ( C )

a. Sumber Tegangan Bebas/ Independent Voltage
Source
b. Sumber Tegangan Tidak Bebas/ Dependent
Voltage Source

2. Sumber Arus (Current Source)
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1. Sumber Tegangan (Voltage Source)
• Sumber tegangan ideal adalah suatu sumber
yang menghasilkan tegangan yang tetap, tidak
tergantung pada arus yang mengalir pada
sumber tersebut, meskipun tegangan tersebut
merupakan fungsi dari t.
• Sifat lain : Mempunyai nilai resistansi dalam
Rd = 0 (sumber tegangan ideal)
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a. Sumber Tegangan Bebas/ Independent Voltage
Source
Sumber yang menghasilkan tegangan tetap
tetapi mempunyai sifat khusus yaitu harga
tegangannya tidak bergantung pada harga
tegangan atau arus lainnya, artinya nilai tersebut
berasal dari sumbet tegangan dia sendiri.
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b. Sumber Tegangan Tidak Bebas/ Dependent
Voltage Source
• Mempunyai sifat khusus yaitu harga tegangan
bergantung pada harga tegangan atau arus
lainnya.

7

8

9

10

11

12

2

3/24/2012

RESISTOR
• Sering juga disebut dengan tahanan, hambatan,
penghantar, atau resistansi.
• resistor mempunyai fungsi sebagai penghambat arus,
pembagi arus , dan pembagi tegangan.
• Nilai resistor tergantung dari hambatan jenis bahan
resistor itu sendiri (tergantung dari bahan
pembuatnya), panjang dari resistor itu sendiri dan luas
penampang dari resistor itu sendiri.

Pada suhu tetap
20oC (suhu ruang)
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vr= ir
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Kapasitor (C)

• Sering juga disebut dengan kondensator atau kapasitansi.
• Mempunyai fungsi untuk membatasi arus DC yang mengalir
pada kapasitor tersebut, dan dapat menyimpan energi
dalam bentuk medan listrik.
• Nilai suatu kapasitor tergantung dari nilai permitivitas
bahan pembuat kapasitor, luas penampang dari kapsitor
tersebut dan jarak antara dua keping penyusun dari
kapasitor tersebut.
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Induktor (L)
• Seringkali disebut sebagai induktansi, lilitan,
kumparan, atau belitan.
• Pada induktor mempunyai sifat dapat
menyimpan energi dalam bentuk medan
magnet.
• Satuan dari induktor : Henry (H)
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• Induktor adalah elemen dinamik yang berbasis
pada variasi medan magnet yang ditimbulkan
oleh arus.
• Pada kumparan dengan jumlah lilitan N, dan
dialiri arus sebesar iL , akan timbul fluksi
magnit sebesar
• dengan k adalah suatu konstanta. Jika tidak
ada kebocoran fluksi, fluksi ini akan
memberikan fluksi lingkup sebesar
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• Hubungan antara arus yang melalui induktor
itu dengan fluksi lingkup yang ditimbulkannya
dinyatakan dengan suatu konstanta L yang
kita sebut induktansi induktor dengan satuan
henry.

•
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Analisis rangk listrik - 117
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