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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 SHUNT CLIPPER 

 

Rangkaian clipper (pemotong) digunakan untuk memotong atau 

menghilangkan sebagian sinyal masukan yang berada di bawah atau di atas level 

tertentu. Contoh sederhana dari rangkaian clipper adalah penyearah setengah 

gelombang.  Rangkaian ini memotong atau menghilangkan sebagian sinyal masukan 

di atas atau di bawah level nol.  Secara umum rangkaian clipper dapat digolongkan 

menjadi dua, yaitu: seri dan paralel. 

Rangkaian clipper seri berarti diodanya berhubungan secara seri dengan beban, 

sedangkan clipper paralel berarti diodanya dipasang paralel dengan 

beban.  Sedangkan untuk masing-masing jenis tersebut dibagi menjadi clipper negatip 

(pemotong bagian negatip) dan clipper positip (pemotong bagian positip). Dalam 

analisa ini diodanya dianggap ideal.  

Pada Clipper dengan dioda tipe pararel ada beberapa poin sebagai berikut: 

1. Dioda dan baterai sebagai rangkaian utama clipper dipasang secara pararel 

dengan jalur otput rangkaian. 

2. Bila output rangkaian parallel dengan katoda diode, maka bagian positif 

dari sinyal input akan dilewatkn, dan bagian negative akan dipotong (berarti 

clipper negatif). 

3. Bila output rangkaian parallel dengan anoda diode, maka bagian negative 

dari sinyal input akan dilewatkan, dan bagian positif akan dipotong (berarti 

clipper positif). 

4. Berarti dalam rangkaian clipper ini berfungsi untuk batas pemotongan atau 

level clipping. 
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5. Besarnya clipping atau pemotongan sinyal adalah tegangan baterai + 

tegangan diode (0,7 untuk Si, 0,3 untuk Ge atau Vz bila menggunakan 

dioda zener). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Rangkaian Clipper parallel positif 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Rangkaian Clipper parallel negatif 

2.2 RANGKAIAN CLAMPER 

Rangkaian Clamper (penggeser) digunakan untuk menggeser suatu sinyal ke 

level dc yang lain.  Rangkain Clamper paling tidak harus mempunyai sebuah 

kapasitor, dioda, dan resistor, disamping itu bisa pula ditambahkan sebuah 

baterai.  Harga R dan C harus dipilih sedemikian rupa sehingga konstanta waktu RC 

cukup besar agar tidak terjadi pengosongan muatan yang cukup berarti saat dioda 
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tidak menghantar. Dalam analisa ini dianggap didodanya adalah ideal. Sebuah 

rangkaian clamper sederhana (tanpa baterai) terdiri atas sebuah R, D, dan C terlihat 

pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Rangkaian Clamper 

 

Gambar diatas adalah rangkaian clamper sederhana dengan gelombang kotak 

yang menjadi sinyal input rangkaian. Pada saat 0 – T/2 sinyal input adalah positif 

sebesar +V, sehingga Dioda menghantar (ON). Kapasitor mengisi muatan dengan 

cepat melalui tahanan dioda yang rendah (seperti hubung singkat, karena dioda ideal). 

Pada saat ini sinyal output pada R adalah nol seperti terlihat pada ilustrasi rangkaian 

clamper berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Pada saat dioda “On” kapasitor Charging hingga tegang V volt. 

Tegangan output sama dengan nol. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Menghitung tegangan output pada saat dioda “Off” 

http://elektronika-dasar.web.id/wp-content/uploads/2012/03/Rangkaian-Clamper-Sederhana.jpg
http://elektronika-dasar.web.id/wp-content/uploads/2012/03/Rangkaian-Clamper-Sederhana.jpg
http://elektronika-dasar.web.id/wp-content/uploads/2012/03/Rangkaian-Clamper-Sederhana.jpg
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Kemudian saat T/2 – T sinyal input berubah ke negatif, sehingga dioda tidak 

menghantar (OFF) (gmbar ilustrasi clamper dioda kondisi open). Kapasitor 

membuang muatan sangat lambat, karena RC dibuat cukup lama. Sehingga 

pengosongan tegangan ini tidak berarti dibanding dengan sinyal output. Sinyal output 

merupakan penjumlahan tegangan input -V dan tegangan pada kapasitor -V, yaitu 

sebesar -2V (gambar sinyal output clamper). 

Terlihat pada gambar sinyal output clamper diatas bahwa sinyal output 

merupakan bentuk gelombang kotak (seperti gelombang input) yang level dc nya 

sudah bergeser kearah negatip sebesar -V. Besarnya penggeseran ini bisa divariasi 

dengan menambahkan sebuah baterai secara seri dengan dioda. Disamping itu 

arah penggeseran juga bisa dibuat kearah positif dengan cara membalik arah dioda. 

Beberapa rangkaian clamper negatif dan positif dapat dilihat pada gambar 

contoh clamper positif dan negatif seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Rangkaian Clamper positif. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Rangkaian Clamper Negatif. 

 

 

http://elektronika-dasar.web.id/wp-content/uploads/2012/03/Rangkaian-Clamper-Positif-Dan-Clamper-Negatif.jpg
http://elektronika-dasar.web.id/wp-content/uploads/2012/03/Rangkaian-Clamper-Positif-Dan-Clamper-Negatif.jpg
http://elektronika-dasar.web.id/wp-content/uploads/2012/03/Rangkaian-Clamper-Positif-Dan-Clamper-Negatif.jpg
http://elektronika-dasar.web.id/wp-content/uploads/2012/03/Rangkaian-Clamper-Positif-Dan-Clamper-Negatif.jpg
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2.3 DC CURRENT GAIN 

 

Gambar 2.8 Rangkaian Transistor 

Karakteristik DC dari transistor dapat diprediksi dengan melihat aliran 

pembawa muatan yang melewati sambungan dari dan ke basis. Dengan sambungan 

emitor dengan bias maju dan sambungan kolektor dengan bias mundur (biasa disebut 

operasi normal, pengoperasian di daerah aktif), gerakan pembawa muatan pada 

transistor n-p-n. Transistor merupakan komponen yang dapat menguatkan arus. 

Dengan kemampuan ini, transistor dapat dimanfaatkan dalam dua moda, yaitu moda 

non-linier dan moda linier. Moda non-linier contohnya adalah pemanfaatan transistor 

sebagai saklar elektronik, sedangkan moda linier adalah transistor sebagai penguat 

(amplifier).   
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2.4 AC GAIN   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.9 Rangkaian AC Gain 

Amplifer memiliki kemampuan untuk meningkatkan besarnya suatu sinyal 

input, hal ini berguna untuk dapat menilai kemampuan penguatan dalam hal rasio 

output/input biasanya disebut keuntungan. 

Apabila kita tahu keuntungan dari sebuah penguat dan besarnya sinyal input, 

maka kita dapat menghitung besarnya output dalam suatu rangkaian. Keuntungan 

penguat listrik dapat dinyatakan dalam tegangan, arus, dan / kekuasaan, baik AC dan 

DC. 

Ringkasan definisi gain adalah segitiga yang berbentuk “delta” dengan symbol 

(∆) merupakan perubahan dalam matematika, atau besarnya perubahan tegangan 

output dibagi dengan perubahan tegangan input. Secara sederhana, besarnya tegangan 

output AC dibagi dengan input AC. 

 


