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TUGAS PENDAHULUAN

PRAKTIKUM  TEKNIK ELEKTRO II

KARAKTERISTIK DIODA DAN RANGKAIAN PENYEARAH

Andri Haryono (132 06 202)/ Kelompok 26 / Senin, 25 Februari 2008

1. Penurunan persamaan   =   

    
.

Jawab :

Dengan mengansumsikan diode yang dipakai adalah diode ideal.  Dengan sinyal input berupa
sinyal sinusoidal dengan gelombang puncak. Kapasitor akan terisi sampai tegangan menjadi VP,
kemudian kapasitor menjadi ‘cut off’. Kapasitor akan dikosongkan dengan beban resistansi R.
Pengosongan akan terjadi sampai VI lebih tinggi dari tegangan kapasitor. Diode akan terhubung
lagi dan mengisi kapasitor sampai VP.  Proses ini akan berulang. Agar penurunan tegangan tidak
terlalu besar selama pengosongan kapasitor, maka CR >> T/2, dengan T/2 adalah periode input

sinyal sinusoidal setengah gelombang.
Nilai dari output DC dapat dinyatakan lebih akurat dengan menggunakan rata-rata dari nilai
ekstrem VO.
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Selama pengosongan kapasitor

CRt
pO eVv 2/−=

Dan pada akhir selang pengosongan

CRT
PrP eVVV 2/−≈−

Dengan melihat bahwa
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Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk CR >> T/2
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Dan kita mendapatkan persamaan

    
 

2  
Untuk menjaga  Vr yang relative kecil, maka harus digunakan  kapasitor sedemikian sehingga
besar CR >> T/2. Kita tahu bahwa T = 1/f sehingga akhirnya didapat

  =
  

    

2. Besar Resistansi RO untuk filter C = 1000 µF dan C = 470 µF dengan frekuensi input 50Hz pada
rangkaian penyearah jembatan.

Jawab :
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Untuk C = 1000 µF
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4.50. 10  = 5

Untuk C =  470 µF
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4.50.470. 10  = 10,64

3. Mengapa resistansi beban variabel yang memberi besar tegangan output setengah besar tegangan
output tanpa beban dapat digunakan untuk menentukan resistansi output.
Jawab :

Misalkan ada suatu rangkaian seperti ditunjukkan pada gambar. Jika kita ingin mengukur
resistansi output suatu rangkaian, kita dapat melakukannya dengan mengukur menggunakan
multimeter seperti yang ditunjukkan oleh gambar 1, dengan syarat resistansi dalam multimeter
haruslah tak terhingga. Namun hal ini sangatlah sulit untuk dicapai. Oleh karena itu
ditambahkanlah suatu resistor variable seperti pada gambar 2. Sebelum ditambah resistor
variable, kita ukur dahulu tegangan pada rangkaian (VO). Lalu setelah resistor dipasang,tinggal
kita ubah-ubah besarnya resistansinya sampai didapat ½ VO. jika keadaan tersebut telah
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terpenuhi, maka terbentuklah rangkaian pembagi tegangan. Akibatnya resistansi yang ada pada
resistor variable akan sama dengan resistansi output.
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