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2.1 Condensor Mic 

Condensor mic merupkan komponen elektronik yang bersifat sebagai sensor suara, mic 

condenser sendiri terdiri dari lempengan capasitif yang disekat pada kerapatan beberapa micron. 

Sementara itu prinsip kerja dari mic condenser merupakan proses pengisian dan pembuangan 

capasitansi yang diakibatkan oleh lempengan condenser yang bergear akibat freqwensi suara 

yang diterimanyam sehingga mengakibatkan freqwensi capasitansi yang berubah-ubah pula pada 

saat ada suara yang diterima. Microphone (disingkat mic) merupakan tranduser yang mendeteksi 

sinyal suara dan menghasilkan sinyal elektrik berupa tegangan atau arus yang proporsional 

terhadap sinyal suara. Microphone memberikan output sinyal analog yang sebanding dengan 

perubahan tekanan akustik bergantung pada fleksibitas diaphragm. Sinyal listrik kemudian 

digunakan untuk pengiriman, perekaman atau pengukuran pada karakteristik sinyal akustik. 

Penggunaan yang paling umum adalah pada audio broadcasting, perekaman, dan reproduksi, 

dimana frekuensinya berada pada range pendengaran manusia yaitu 20Hz-20KHz. 

Salah satu tipe microphone yang biasa digunakan untuk kepentingan musikal adalah tipe 

condenser. Adapun symbol dan diagram mic condenser ditunjukkan pada Gambar 2.4 berikut: 

 
Gambar 2.4 Konstruksi dan bagian Mic condensor 

Sumber : Datasheet 

http://3.bp.blogspot.com/_8FkRIp2xLD4/SVC1kVrjqXI/AAAAAAAAAFY/4ekeiF1SkPc/s1600-h/blog_mic.jpg
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Condenser berarti kapasitor, komponen elektronika yang menyimpan energi dalam 

bentuk medan elektrostatik. Microphone condenser memerlukan power dari batere atau suplai 

eksternal. Sinyal audio yang dihasilkan oleh tipe ini lebih kuat dibandingkan dengan tipe yang 

lainnya. Condenser juga lebih sensitif dan responsif sehingga tepat digunakan untuk mengambil 

perbedaan pada suara. Namun tipe ini tidak cocok digunakan pada volume tinggi karena 

senstifitasnya membuat mudah terdistorsi . 

2.1.1 Prinsip Kerja Microphone Condenser 

Kapasitor memiliki dua lempengan dengan terdapat tegangan diantara dua lempengan 

tersebut. Pada mic condenser, salah satu lempengan dibuat dari bahan yang sangat tipis dan 

berfungsi sebagai diapraghm (rongga). Saat gelombang suara mengenai dipragahm, maka 

diapraghm akan bergetar dan merubah jarak pada kedua lempengan sehingga merubah nilai 

kapasitansinya. Ketika kedua lempengan saling berdekatan, nilai kapasitansi naik dan terjadi 

pengisian arus. Ketika kedua lempengan saling berjauhan, nilai kapasitansi turun dan terjadi 

pengosongan arus. Agar mic condenser dapat bekerja maka diperlukan tegangan yang melewati 

kapasitor. Tegangan ini dapat disuplai oleh batere maupun oleh phantom power eksternal. 

Phantom power merupakan metode untuk mengirimkan tegangan DC melalui kabel microphone 

Desain alternativ untuk mic condenser adalah microphone elctret condenser, menggunakan 

kapasitor jenis khusus yang memiliki tegangan permanen yang dibuat built in. Sehingga mic ini 

tidak memerlukan tegangan eksternal. Perbedaannya dengan mic condenser hanya terletak pada 

suplai power, secara keseluruhan cara kerja kedua mic ini sama. Adapun skemtik dari mic 

condenser ditunjukkan sebagaimana Gambar 2.1: 
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Gambar 2.1. Diagram skematik Mic condensor 

Sumber : Datasheet 

2.2.  Pemakaian Op-Amp 

 Pemakaian Op-Amp dibagi beberapa type tergantung tingkat pemakaiannya sebagaimana 

berikut: 

2.2.1  Penguat membalik 

Pada penguat membalik sumber masukan di hubungkan dengan masukan membalik. 

Adapun simbol rangkaian Op-Amp sebagai penguat inverting (membalik) ditunjukkan 

sebaaimana Gambar  2.2 berikut: 

 
Gambar 2.2: Penguat membalik 

Sumber: Endel Uiga,1995: 226 

Penguatan tegangan untuk rangkaian inverting dapat ditentukan dengan : 

Vinput

Voutput
Av            (2-1) 
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Untuk faktor penguatan dalam modus loop tertutup untuk penguatan membalik 

dinyatakan dalam: 

1

2

R

R
Av             (2-2) 

Tegangan keluaran diperoleh dengan jalan mengalikan tegangan masukan yang diketahui 

dengan faktor penguatan: 

Voutput Av.Vin                     (2-3)  

2.2.2  Penguat Tak Membalik 

Gambar Rangkaian dari penguat tak membalik ditunjukkan sebagaimana Gambar 2.11: 

 
Gambar 2.11 Rangkaian penguat tak membalik 

Sumber: Endel Uiga,1995: 226 

Dengan mengacu pada Gambar 2.13, maka Besarnya penguatan tegangan untuk penguat 

tak membalik yaitu : 


RI

R
Av

2
 1              (2-4) 

 

2.2.3.  Op-Amp sebagai penjumlah  
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Dengan menggunakan rangkaian penguat membalik dasar dan menambahkan resistor 

masukan, kita dapat membuat penguat penjumlah membalik, yang ditunjukkan pada rangkaian 

pada Gambar 2.12 berikut: 

 
Gambar 2.12. Rangkaian Op-Amp sebagai Penjumlah 

Sumber: Endel Uiga,1995: 226 

Pada rangkaian Op-amp sebagai penjumlah atau Summing Amplifier, tegangan output 

dapat dicari dengan persamaan:  

2
2

1
1

1

1
[ V

R

R
V

R

R
Voutput  ]                      (2-5) 

Bila semua resistor luar sama nilainya  Rf = RI = R2 +…..+Rn keluaran dengan mudah 

dapat dihitung sebagai penjumlah aljabar dari masing-masing tegangan masukan, atau: 

)...21( VnVVVout          (2-6) 

 

2.2.4 Op-Amp sebagai Comparator dengan hysterisis 

Tujuan dari rangkaian histerisis adalah untuk meminimalkan efeknois pada tegangan 

masukan. Misalnya tegangan referensinya di set 3,3 V, sedangkan itu juga memiliki nois sebesar 

0,1 V, maka jika tegangan inputnya tepat 3,3V, maka keluarannya akan berfluktuasi sesuai dari 

nois nya. Dengan menggunakan komparator dengan histerisis, maka keluarannya tidak akan 
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berlogika -Vsupply sebelum Vinput melewati batas atas, dan sebaliknya, keluarannya tidak akan 

mengeluarkan tegangan +Vsupply sebelum Vinput melewati batas bawah. Adapun rangkaian 

hysterisis comparator ditunjukkan pada gambar 2.9: 

 

 
Gambar 2.9. Rangkaian comparator dengan hysterisis 

Sumber : www.freeciruitdiagram.com 

 

Sementara itu kurva hysterisis pada rangkaian comparator ditunjukkan sebagaimana 

gambar 2.10: 

 
Gambar 2.10. Kurva hysterisis Comparator 

Sumber : Datasheet 
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2.3       Mikrokontroler AVR Atmega8 

AVR merupakan salah satu jenis mikrokontroler yang di dalamnya terdapat berbagai 

macam fungsi. Perbedaannya pada mikro yang pada umumnya digunakan seperti MCS51 adalah 

pada AVR tidak perlu menggunakan oscillator eksternal karena di dalamnya sudah terdapat 

internal oscillator. Selain itu kelebihan dari AVR adalah memiliki Power-On Reset, yaitu tidak 

perlu ada tombol reset dari luar karena cukup hanya dengan mematikan supply, maka secara 

otomatis AVR akan melakukan reset. Untuk beberapa jenis AVR terdapat beberapa fungsi 

khusus seperti ADC, EEPROM sekitar 128 byte sampai dengan 512 byte. 

AVR ATmega8 adalah mikrokontroler CMOS 8-bit berarsitektur AVR RISC yang 

memiliki 8K byte in-System Programmable Flash. Mikrokontroler dengan konsumsi daya rendah 

ini mampu mengeksekusi instruksi dengan kecepatan maksimum 16MIPS pada frekuensi 

16MHz. Jika dibandingkan dengan ATmega8L perbedaannya hanya terletak pada besarnya 

tegangan yang diperlukan untuk bekerja. Untuk ATmega8 tipe L, mikrokontroler ini dapat 

bekerja dengan tegangan antara 2,7 - 5,5 V sedangkan untuk ATmega8 hanya dapat bekerja pada 

tegangan antara 4,5 – 5,5 V. 

2.3.1  Konfigurasi Pin Atmega8 

 Konfigurasi pin input-output ATMEGA8 terdiri dari 4 port sebagaimana ditunjukkan 

pada Gambar 2.5 berikut: 
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Gambar 2.5. Konfigurasi Pin Atmega8 

(Sumber: Atmel Datasheet) 

 

ATmega8 memiliki 28 Pin, yang masing-masing pin nya memiliki fungsi yang berbeda-

beda baik sebagai port maupun fungsi yang lainnya. Berikut akan dijelaskan fungsi dari masing-

masing kaki ATmega8. 

 VCC 

Merupakan supply tegangan digital. 

 GND 

Merupakan ground untuk semua komponen yang membutuhkan grounding. 

 Port B (PB7...PB0) 

 Didalam Port B terdapat XTAL1, XTAL2, TOSC1, TOSC2. Jumlah Port B 

adalah 8 buah pin, mulai dari pin B.0 sampai dengan B.7. Tiap pin dapat digunakan 

sebagai input maupun output. Port B merupakan sebuah 8-bit bi-directional I/O dengan 

internal pull-up resistor. Sebagai input, pin-pin yang terdapat pada port B yang secara 

eksternal diturunkan, maka akan mengeluarkan arus jika pull-up resistor diaktifkan. 

Khusus PB6 dapat digunakan sebagai input Kristal (inverting oscillator amplifier) dan 
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input ke rangkaian clock internal, bergantung pada pengaturan Fuse bit yang digunakan 

untuk memilih sumber clock. Sedangkan untuk PB7 dapat digunakan sebagai output 

Kristal (output oscillator amplifier) bergantung pada pengaturan Fuse bit yang 

digunakan untuk memilih sumber clock. Jika sumber clock yang dipilih dari oscillator 

internal, PB7 dan PB6 dapat digunakan sebagai I/O atau jika menggunakan Asyncronous 

Timer/Counter2 maka PB6 dan PB7 (TOSC2 dan TOSC1) digunakan untuk saluran 

input timer. 

 Port C (PC5…PC0) 

Port C merupakan sebuah 7-bit bi-directional I/O port yang di dalam masingmasing pin 

terdapat pull-up resistor. Jumlah pin nya hanya 7 buah mulai dari pin C.0 sampai dengan 

pin C.6. Sebagai keluaran/output port C memiliki karakteristik yang sama dalam hal 

menyerap arus (sink) ataupun mengeluarkan arus (source). 

 RESET/PC6 

Jika RSTDISBL Fuse diprogram, maka PC6 akan berfungsi sebagai pin I/O. Pin ini 

memiliki karakteristik yang berbeda dengan pin-pin yang terdapat pada port C lainnya. 

Namun jika RSTDISBL Fuse tidak diprogram, maka pin ini akan berfungsi sebagai 

input reset. Dan jika level tegangan yang masuk ke pin ini rendah dan pulsa yang ada 

lebih pendek dari pulsa  minimum, maka akan menghasilkan suatu kondisi reset 

meskipun clock-nya tidak bekerja. 

 Port D (PD7…PD0) 

Port D merupakan 8-bit bi-directional I/O dengan internal pull-up resistor. Fungsi dari 

port ini sama dengan port-port yang lain. Hanya saja pada port ini tidak terdapat 
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kegunaan-kegunaan yang lain. Pada port ini hanya berfungsi sebagai masukan dan 

keluaran saja atau biasa disebut dengan I/O. 

 AVcc 

Pin ini berfungsi sebagai supply tegangan untuk ADC. Untuk pin ini harus dihubungkan 

secara terpisah dengan VCC karena pin ini digunakan untuk analog saja. Bahkan jika 

ADC pada AVR tidak digunakan tetap saja disarankan untuk menghubungkannya secara 

terpisah dengan VCC. Jika ADC digunakan, maka AVcc harus dihubungkan ke VCC 

melalui low pass filter. 

 AREF 

Merupakan pin referensi jika menggunakan ADC. 

 Sementara itu Blok diagram dari microcontroller ATMEGA8 ditunjukkan sebagaimana 

Gambar 2.6: 
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Gambar 2.6. Blok Diagram ATmega8 

(Sumber : ATMEL datasheet ) 

Pada AVR status register mengandung beberapa informasi mengenai hasil dari 

kebanyakan hasil eksekusi instruksi aritmatik. Informasi ini digunakan untuk altering arus 

program sebagai kegunaan untuk meningkatkan performa pengoperasian. Register ini di-update 

http://www.datasheet/
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setelah operasi ALU (Arithmetic Logic Unit) hal tersebut seperti yang tertulis dalam datasheet 

khususnya pada bagian Instruction Set Reference. Dalam hal ini untuk beberapa kasus dapat 

membuang penggunaan kebutuhan instrukasi perbandingan yang telah didedikasikan serta dapat 

menghasilkan peningkatan dalam hal kecepatan dan kode yang lebih sederhana dan singkat. 

Register ini tidak secara otomatis tersimpan ketika memasuki sebuah rutin interupsi dan juga 

ketika menjalankan sebuah perintah setelah kembali dari interupsi. Namun hal tersebut harus 

dilakukan melalui software. Adapun status register dari ATMEGA8 ditunjukkan sebagaimana 

Gambar 2.7 berikut. 

 
Gambar 2.7 Status Register ATMega8 

( Sumber : www. Datasheet ) 

 Bit 7(I) 

Merupakan bit Global Interrupt Enable. Bit ini harus di-set agar semua perintah 

interupsi dapat dijalankan. Untuk perintah interupsi individual akan di jelaskan pada 

bagian yang lain. Jika bit ini di-reset, maka semua perintah interupsi baik yang 

individual maupun yang secara umum akan di abaikan. Bit ini akan dibersihkan atau 

cleared oleh hardware setelah sebuah interupsi di jalankan dan akan di-set kembali oleh 

perintah RETI. Bit ini juga dapat diset dan di-reset melalui aplikasi dan intruksi SEI dan 

CLL. 

 Bit 6(T) 

Merupakan bit Copy Storage. Instruksi bit Copy Instructions BLD (Bit Load) and BST 

(Bit Store) menggunakan bit ini sebagai asal atau tujuan untuk bit yang telah 

dioperasikan Sebuah bit dari sebuah register dalam Register File dapat disalin ke dalam 
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bit ini dengan menggunakan instruksi BST, dan sebuah bit di dalam bit ini dapat disalin 

ke dalam bit di dalam register pada Register File dengan menggunakan perintah BLD. 

 Bit 5(H) 

Merupakan bit Half Carry Flag. Bit ini menandakan sebuah Half Carry dalam beberapa 

operasi aritmatika. Bit ini berfungsi dalam aritmatika BCD. 

 Bit 4(S) 

Merupakan Sign bit. Bit ini selalu merupakan sebuah ekslusif di antara Negative Flag 

(N) dan two’s Complement Overflow Flag (V). 

 Bit 3(V) 

Merupakan bit Two’s Complement Overflow Flag. Bit ini menyediakan fungsi aritmatika 

dua komplemen. 

 Bit 2(N) 

Merupakan bit Negative Flag. Bit ini mengindikasikan sebuah hasil negative di dalam 

sebuah fungsi logika atai aritmatika. 

 Bit 1(Z) 

Merupakan bit Zero Flag. Bit ini mengindikasikan sebuah jasil nol “0” dalan sebuah 

fungsi aritmatika atau logika. 

 Bit 0(C) 

Merupakan bit Carry Flag. Bit ini mengindikasikan sebuah Carry atau sisa 

dalam sebuah aritmatika atau logika. 
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2.3.2  Memori AVR Atmega 

 Mapping memory dari ATMEGA8 terdiri dari internalRAM, internal EEPROM, flash 

memory dan register yang diakses melalui perangka lunak. Adapun peta memory dari 

microcontroller ATMEGA8 ditunjukkan sebagaimana Gambar 2.8 berikut: 

 
Gambar 2.8 Peta Memori Atmega 

(sumber : www.Atmel.com) 

Memori atmega terbagi menjadi tiga yaitu : 

1. Memori Flash 

Memori flash adalah memori ROM tempat kode-kode program berada. Kata flash 

menunjukan jenis ROM yng dapat ditulis dan dihapus secara elektrik. Memori flash 

terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian aplikasi dan bagian boot. Bagian aplikasi adalah 

bagian kode-kode program apikasi berada. Bagian boot adalah bagian yang digunakan 

khusus untuk booting awal yang dapat diprogram untuk menulis bagian aplikasi tanpa 

melalui programmer/downloader, misalnya melalui USART. 

 

 

http://www.atmel.com/
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2. Memori Data 

Memori data adalah memori RAM yang digunakan untuk keperluan program. Memori 

data terbagi menjadi empat bagian yaitu : 

32 GPR (General Purphose Register) adalah register khusus yang bertugas untuk 

membantu eksekusi program oleh ALU (Arithmatich Logic Unit), dalam instruksi 

assembler setiap instruksi harus melibatkan GPR. Dalam bahasa C biasanya digunakan 

untuk variabel global atau nilai balik fungsi dan nilainilai yang dapat memperingan kerja 

ALU. Dalam istilah processor komputer sahari-hari GPR dikenal sebagai “chace 

memory”. I/O register dan Aditional I/O register adalah register yang difungsikan khusus 

untuk mengendalikan berbagai pheripheral dalam mikrokontroler seperti pin port, 

timer/counter, usart dan lain-lain. Register ini dalam keluarga mikrokontrol MCS51 

dikenal sebagi SFR(Special Function Register). 

3. EEPROM 

EEPROM adalah memori data yang dapat mengendap ketika chip mati (off), digunakan 

untuk keperluan penyimpanan data yang tahan terhadap gangguan catu daya. 

2.3.3 ADC internal ATMEGA8 

 Untuk mengubah sinyal analog dari rangkaian pengkondisi sinyal pada LDR dan senor 

CO, system digital memerlukan perangkat pembantu yang menjembatani sinyal analog tersebut 

untuk dapat diproses secara digital. Konversi A/D memerima tegangan analog dan beberapa saat 

kemudian menghasilkan kode keluaran digital yang mewakili besaran tegangan masukan analog 

tersebut. Proses A/D pada perancangan ini ditangani sepenuhnya menggunakan internal ADC 

pada AVR ATMEGA8. Internal ADC ATMEGA8 mempunyai masukan ADC 8 input yang 

masing-masing dapat diatur dan diseting melalui software. Keunggulan menggunakan ADC 
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internal ATMEGA8 ialah, tidak memerlukan rangkaian clock eksternal dan komponen luar 

tambahan, mempunyai resolusi 8 bit dan 12 bit yang dapat diatur melalui register. Adapun block 

diagram ADC internal pada ATMEGA8 ditunjukkan pada Gambar 2.9: 

 
Gambar 2.9. Block diagram ADC internal ATMEGA8 

Sumber : perencanaan 

 Pada potongan Gambar 2.5 block diagram, menunjukkan  bahwa input ADC diakses 

melalui PA.0 s/d P.7. hasil konversi dari ADC selanjutnya dapat dibaca pada register ADC 

melalui software.  
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2.4.  Transistor 

Transistor adalah komponen elektronika yang memiliki 3 sambungan, diantaranya yaitu 

Basis, Kolektor, dan Emitor. Transistor pada hakekatnya merupakan penggabungan dari dua 

buah diode yang dirangkai seri, penggabungan kaki-kaki dioda pada kutub yang sama dan hasil 

penggabungannya disebut kaki basis, sedangkan lainnya disebut kaki kolektor dan emitor. Ada 2 

jenis transistor yang terdapat dipasaran yaitu jenis NPN dan jenis PNP. Adapun symbol 

transistor ditunjukkan sebagaimana Gambar 2.11: 

 
Gambar 2.11. Simbol Transistor 

Sumber:www.wikipedia.com 

Fungsi dari transistor diantaranya sebagai penguat, pemotong (switching), stabilisasi 

tegangan, modulasi sinyal atau fungsi-fungsi lainnya. 

Transistor bekerja seperti kran listrik dimana arus keluaran diatur oleh arus yang masuk 

pada kaki basis, dengan kata lain arus pada kolektor tidak akan mengalir jika pada basis tidak 

diberikan arus listrik yang cukup untuk memicunya (jika transistor digunakan sebagai saklar 

elektronik), masukan arus yang kecil pada basis menyebabkan perubahan arus yang besar pada 

kolektor (jika transistor digunakan sebagai penguat). 

Transistor adalah komponen yang sangat penting dalam dunia elektronik modern. Dalam 

rangkaian analog, transistor digunakan sebagai amplifier atau penguat, rangkaian analog 

melingkupi pengeras suara, sumber listrik stabil, dan penguat sinyal radio. Dalam rangkaian-
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rangkaian digital, transistor digunakan sebagai saklar berkecepatan tinggi. Beberapa transistor 

juga dapat dirangkai sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai gerbang logika, memori, dan 

komponen- komponen lainya. 

Sebuah transistor memiliki empat daerah operasi yang berbeda yaitu daerah aktif, daerah 

saturasi, daerah cutoff, dan daerah breakdown. Jika transistor digunakan sebagai penguat, 

transistor bekerja pada daerah aktif. Jika transistor digunakan pada rangkaian digital atau sebagai 

saklar elektronik, transistor biasanya beroprasi pada daerah saturasi atau jenuh dan cutoff. 

Daerah breakdown biasanya dihindari karena resiko transistor lebih mudah rusak. Gambar 

daerah transistor dintjukkan sebagaimana Gambar 2.12: 

 
                          Transistor NPN                Transistor PNP 

Gambar 2.12. Tiga Daerah Transistor 

Sumber:www.wikipedia.com 

Jika digambarkan beberapa kurva untuk IB yang berbeda-beda pada grafik yang sama, 

maka akan didapatkan kurva kolektor seperti Gambar 2.12. Misalkan kita gunakan βdc kira-kira 

100, maka arus kolektor kira-kira 100 kali lebih besar daripada arus basis, untuk setiap titik pada 

daerah aktif. Kurva ini sering kali disebut dengan kurva kolektor static karena yang digambarkan 

arus dan tegangan DC sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.13: 
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Gambar 2.13. Kurva Karakteristik Transistor 

Sumber:www.wikipedia.com 

 

Perhatikan dasar dari kurva, dimana arus basis nol. Disini ada arus kolektor kecil karena 

adanya arus bocor dari diode kolektor. Untuk transistor arus bocor ini biasanya cukup kecil 

sehingga dapat diabaikan pada sebagian besar aplikasi. Sebagai contoh 2N3904 mempunyai arus 

bocor hanya 50nA, yang mana sedemikian rupa kecilnya sehingga tidak akan dapat dilihat pada 

kurva bagian bawah. 

Juga diperhatikan tegangan breakdown, tegangan tersebut menjadi lebih kecil pada arus 

yang besar. Ini berarti bahwa tegangan compliance  dari transistor berkurang untuk arus yang 

lebih besar. Semuanya dibutuhkan untuk mencegah breakdown pada segala keadaan. Ini 

menjamin bahwa transistor akan bekerja pada daerah aktif. Sebagai pedoman, kurva transistor 

menunjukkan banyak perbedaan antara transistor yang satu dengan yang lainnya dari sejumlah 

jenis yang sama. 

 

2.7.1.  Garis Beban DC 

Garis beban dapat digambarkan pada kurva kolektor untuk memberikan gambaran 

bagaimana transistor pada daerah mana beroprasi. Pendekatannya sama dengan yang digunakan 

pada diode. Rangkaian bias transistor ditunjukkan sebagaimana Gambar 2.14: 
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Gambar 2.14. Rangkaian Bias Basis 

Sumber:www.wikipedia.com 

 

Tegangan sumber Vcc membias balik diode kolektor melalui Rc. Tegangan pada tahanan 

ini adalah Vcc – Vce karena itu, arus yang melaluinya sama dengan : 

 𝐼𝑐 =
Vcc−Vce

Rc
                                                    (2-7) 

Adapun kurva dari garis beban DC   ditunjukkan sebagaimana Gambar 2.15: 

 
Gambar 2.15. Garis Beban DC 

Sumber:www.wikipedia.com 

 

Garis beban DC memberitahukan secara sepintas daerah tegangan Vce yang aktif dari 

sebuah transistor. Pada Gambar 2.14, transistor bekerja sebagai suatu sumber arus sepanjang 

garis beban DC, kecuali saturasi atau cut off dimana transistor bekerja sebagai sumber arus. 

Untuk sebuah transistor penguat, titik kerja yang baik adalah pada posisi tengah yaitu posisi Q. 
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Diposisi ini antara positive dan negative sinyal AC mempunyai penguatan yang sama, sehingga 

tidak terpotong salah satu. 

Titik sumbat (cut off) adalah titik dimana garis beban memotong korva Ib = 0. Pada titik 

ini, arus basis nol dan arus kolektor sangat kecil, sebagian dapat diabaikan. Pada titik sumbat, 

diode emitor tidak lagi dibias maju, dan transistor kehilangan keja normalnya. Pada posisi ini, 

transistor dalam keadaan open atau terbuka. 

Digunakan pendekatan, bahkan tegangan emitor-kolektor sama dengan ujung bahwa 

garis beban: 

 Vce (cut off) = Vcc 

Saturasi adalah perpotongan dari garis beban dan kurva Ib = Ib(sat). Pada titik ini, arus 

basis sama dengan Ib(sat) dan arus kolektor adalah maksimum. Pada saturasi, diode kolektor 

tidak lagi di bias balik, dan transistor kehilangan kerja normalnya. 

Digunakan suatu pendekatan, arus kolektor pada suatu saturasi sama dengan ujung atas 

dari garis beban. 

𝐼𝑐(sat) =
𝑉𝑐𝑐

𝑅𝑐
                                                                                                      (2-8) 

Pada Gambar 2.14, Ib(sat) menggambarkan jumlah dari arus basis yang baru saja 

menyebabkan terjadinya saturasi. Jika arusn basis lebih kecil daripada Ib(sat), transistor bekerja 

pada daerah aktif, terletak disuatu tempat sepanjang garis beban DC. Sebaliknya, jika arus basis 

lebih besar daripada Ib(sat), arus kolektor kira-kira sama dengan Vcc/Rc, merupakan nilai 

maksimum yang mungkin secara grafis, perpotongan garis beban dengan setiap titk arus basis 

yang lebih besar daripada Ib(sat) menghasilkan titik saturasi pada Gambar 2.15. 

Gambar 2.14 adalah sebuah rangakaian bias basis , dari rangkaian tersebut diperoleh 

ketentuan : 
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VBE – IBRB + VBB = 0 

 

𝐼𝐵 =
𝑉𝐵𝐵−𝑉𝐵𝐸

𝑅𝐵
                                                                                                       (2-9) 

 

2.5 Analog Multiplexer 4051 

Fungsi dari analog multiplexer ini adalah untuk memilih salah satu keluaran sensor LM35 

pada metode thermal pencarian arah angin menjadi satu keluaran analog yang dapat dibaca oleh 

ADC. Pemilihan jalur yang terhubung ke keluaran terpilih akan diset melalui address input. 

Adapun analog multiplexer yang dipilih pada peracangan alat ini adalah analog multiplexer type 

4051. Analog multiplexer CD4051 dipilih karena sangat cocok diaplikasikan pada perancangan 

alat ini, karena mampu menangani dan memilih chanel sebanyak 8 input analog menjadi satu 

keluaran analog yang selanjutnya dikuatkan oleh penguat sinyal. Untuk lebih jelasnya lihat 

gambar 2.2 berikut : 

 
Gambar 2.2 konfigurasi IC 4051 

Sumber : Datasheet 

 Pin X0 s/d X7 merupakan adalah sebagai inputan analog, dimana masing-masing inputan 

tersebut dikontrol melalui address (A,B dab C) dan terhubung ke pin X (output). Sementara itu 

tabel kebenaran dari multiplexer 4051 ditunjukkan sebagaimana tabel 2.1: 
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Tabel 2.1 Tabel kebenaran Analog multiplexer 4051 

 
Sumber : Datasheet 

 

 


