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Efek Photovoltaic 
Pada gambar 3.21 di atas terlihat bahwa untuk tegangan balik (bias mundur) yang 
besar, terdapat aliran arus mundur yang hampir konstan. 
Jika nilai tegangan sedikit diperkecil, barrier pada junction akan berkurang. 
Penurunan tebing potensial ini tidak berpengaruh terhadap arus minoritas. Tapi jika 
terjadi penurunan yang cukup berarti, terjadi penurunan barrier yang cukup besar 
sehingga sejumlah majority carrier dapat menyeberangi junction. Carrier-carrier ini 
menimbulkan arus maju, yang menimbulkan penurunan arus reverse (terjadi ketika 
tegangan mendekati 0 V). 
 
Potensial Photovoltaic.  
Pemberian bias maju akan menurunkan potential barrier dan meningkatkan arus 
mayoritas secara drastis. Jika arus mayoritas ini sama dengan arus minoritas, total 
arus akan menjadi nol. Tegangan ketika total arus bernilai nol dinamakan potensial 
photovoltaic. 
 
Penjelasan alternatif : 
- Tinggi potential barrier pada rangkaian terbuka junction p-n (tanpa penyinaran) 

akan terbentuk dengan sendirinya sedemikian rupa sehingga total arus bernilai nol. 
 
- Medan listrik yang terbentuk pada junction akan menolak carrier mayoritas.  
 
- Jika cahaya dijatuhkan pada permukaan, terjadi injeksi carrier minoritas. Karena 

carier minoritas ini bisa menuruni tebing potensial, akan terjadi peningkatan arus 
minoritas. Dalam rangkaian terbuka, arus total harus bernilai nol. peningkatan arus 
minoritas harus diimbangi oleh arus mayoritas, berarti harus terjadi peningkatan 
arus mayoritas. Untuk meningkatkan arus mayoritas, harus terjadi penurunan 
potential barrier. Oleh karena itu, penyinaran permukaan junction p-n akan 
menurunkan potential barrier. Sebagai akibatnya, antara kedua terminal dioda akan 
terjadi perbedaan potensial sebesar penurunan yang terjadi pada potential barrier. 

 
- Potensial photovoltaic pada silikon besarnya 0,5 V dan pada germanium 0,1 V. 
 
- Tegangan photovoltaic, Vmax berkaitan dengan rangkaian terbuka dioda. Jika pada 

persamaan 3.34 di atas I = 0, diperoleh  
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 Karena Is/Io >> 1, kecuali untuk intensitas cahaya yang sangat kecil, maka Vmax 

meningkat secara logaritmik terhadap Is. 
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Bagian 4 
RANGKAIAN DIODA 

 
4.1. Dioda Sebagai Elemen Rangkaian 
 

 

Gb. 4.1  
Rangkaian dasar dioda. Sisi p ditandai 
dengan A (Anoda) dan sisi n ditandai dengan 
K (Katoda). 

Garis beban.  
Dari gambar di atas, dengan menggunakan hukum tegangan Kirchoff (Kirchoff's 
Voltage Law / KVL), diperoleh : 
     v  = vi - iRL  (4.1) 
dengan RL adalah tahanan beban. 
 
Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu v dan i, diperlukan satu 
petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. 
 

 

Gb. 4.2a 
Perpotongan antara garis beban (load 
line) dan kurva statik karakteristik dioda 
menghasilkan nilai arus iA untuk tegangan 
masukan vi. 
 
 
Prosedur pencarian titik potong : 
1. Tentukan perpotongan dengan sumbu 

x, dengan memasukkan nilai i = 0. 
Titik potong adalah vi. 

 
 
2. Tentukan perpotongan dengan sumbu 

y, dengan memasukkan v = 0. Titik 
potong adalah vi/RL. 

3. Hubungkan titik potong pada sumbu-x dan titik potong pada sumbu-y, sehingga 
terbentuk garis beban (load line). 

 
4. Akan segera terlihat titik potong antara garis beban dengan kurva statik 

karakteristik dioda. 
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Karakteristik Dinamis.  
Jika tegangan masukan vi bervariasi, prosedur di atas diulang untuk setiap nilai 
tegangan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gb. 4.2b 
Metode pembuatan kurva 
dinamis dari kurva statis 
dan garis beban. 

Selanjutnya dapat dibuat karakteristik dinamis, dengan cara sebagai berikut : arus iA 
diplot di atas vi pada titik B. Ketika vi berubah, kemiringan garis beban tidak berubah, 
karena RL bernilai tetap. Akan diperoleh nilai iA' untuk tegangan masukan vi'. Arus iA' 
ini diplot di atas vi' pada titik B'. Kurva dinamis OBB' yang terbentuk karena 
perubahan vi merupakan karakteristik dinamis. 
 
Karakteristik Transfer.  
Kurva yang menunjukkan hubungan antara tegangan keluaran vo dengan tegangan 
masukan vi untuk rangkaian apapun, dinamakan karakteristik transfer atau 
karakteristik transmisi. 
Karena untuk rangkaian dioda di atas (lihat gb. 4.1) vo = iRL, maka kurva transfer-nya 
sama dengan karakteristik dinamis. 

 
Gb. 4.3. Metode pembuatan gelombang tegangan-keluaran menggunakan 
karakteritik transfer dari gelombang tegangan-sinyal-masukan. 
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4.2. Konsep Garis-Beban 
 
Pembuatan garis-beban memungkinakan dilakukannya analisis terhadap rangkaian-
rangkaian yang lebih kompleks dari sekedar dioda p-n. Rangkaian luar pada keluaran 
yang ada pada hampir seluruh komponen terdiri atas tegangan dc senilai V yang 
terhubung seri dengan tahanan-beban RL. 
 

 
 
Karena penggunaan KVL pada rangkaian luar akan menghasilkan : 
 
 v = V - iRL (4.2) 
 
maka akan diperoleh lagi hubungan berupa garis-lurus antara arus keluaran i dan 
tegangan keluaran komponen v. Garis-beban akan melewati titik pada i = 0, v = V, 
dan memiliki kemiringan (gradien) –1/RL, yang independen terhadap karakteristik 
komponen. 
 
 
4.3. Model Dioda Piecewise Linear 
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4.4. Rangkaian Pembatas / Pemotong (Clipping) 
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4.5. Clipping Pada Dua Titik Tegangan 
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4.6. Komparator (Pembanding) 

 
 
4.7. Sampling Gate 

 
 
Analisis : 
- Asumsikan dioda bersifat ideal, berarti Vγ = 0, Rf = 0, dan Rr = ∞ 
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- Dalam interval Tc, vc = Vc, seluruh dioda akan menghantar dan tegangan jatuh 
pada dioda adalah nol. Dalam keadaan itu, berarti tegangan di P1 dan P2 sama. 
Keluaran vo akan sama persis dengan masukan vi. 

 
- Dalam interval Tn, seluruh dioda tidak menghantar, sehingga keluaran bernilai 

nol. 
 
- Terlihat bahwa rangkaian melakukan sampling pada saat vc = Vc. 
 
4.8. Penyearah (Rectifier) 
 
Penyearah setengah gelombang 

 
Penyearah gelombang penuh 
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4.9. Rangkaian Penyearah Gelombang Penuh Lain 

 
4.10. Filter Kapasitor 
 
Setengah Gelombang 

 
 

Gelombang Penuh 
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