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KARAKTERISTIK TRANSISTOR DAN RANGKAIAN BIAS

Andri Haryono (132 06 202)/ Kelompok 12D / Rabu, 12 Maret 2008

1. Penjelasan istilah-istilah dalam transistor
a) Common Emitter

Gambar 1. Karakteristik common emitter

Konfigurasi transistor yang paling umum dijumpai adalah konfigurasi Common Emitter (CE).
Disebut CE karena pemakaian bersama emitter pada sisi input dan output.

Dalam konfigurasi ini, hubungan antara arus basis, collector dan emitter adalah tetap.
IE = IB + IC

Pada konfigurasi CE, karakteristik output adalah kurva antara arus output IC terhadap
tegangan output VCE pada suatu rentang nilai arus input IB. Karakteristik input adalah kurva
arus input IB terhadap tegangan input VBE pada nilai tegangan output VCE.
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Common Base

Gambar 2 karakteristik iC  vCB dari sebuah transistor npn

Pada keadaan ini tegangan base tetap dan base berperan sebagai terminal bersama
(common) masukan dan keluaran. Jadi kurva ini disebut juga kurva karakteristik common –
base. Dalam daerah aktif, vCB  –0,4 V, kurva iC  vCB berbeda dengan yang diharapkan
karena:

Kurva tidak datar tapi menunjukkan koefisien arah yang positif. Hal ini disebabkan
adanya ketergantungan iC terhadap vCB

Pada harga vCB yang relatif besar, iC meningkat dengan cepat, karena terjadinya
‘breakdown’

Common Collector

Konfigurasi Common Collector umumnya dipakai sebagai rangkaian penyesuai impedansi
karena mempunyai impedansi input yang tinggi dan impedansi output rendah, berlawanan
dengan dua konfigurasi sebelumnya (CB dan CE). Karakteristik input konfigurasi CC adalah
sama dengan karakteristik pada konfigurasi CE. Karakteristik output adalah plot antara IE
dengan VEC untuk nilai-nilai IB, dengan bentuk kurva yang sama seperti karakteristik output
CE.

b)    Breakdown Voltage : BVCEO, BVCBO, dan BVEBO

Yaitu Tegangan maksimum yang dapat digunakan pada sebuah BJT. Tegangan ini dibatasi
oleh efek breakdown pada EBJ dan CBJ.
Pada konfigurasi common-base, karakteristik iC vCB menunjukkan bahwa untuk iE =  0
(emitter hubung terbuka), CBJ breakdown pada tegangan BVCBO. Untuk iE > 0, breakdown
terjadi pada tegangan lebih kecil dari BVCBO. Biasanya BVCBO > 50 V.

Untuk konfigurasi common-emitter, breakdown terjadi pada tegangan BVCEO. Harga BVCEO

kira-kira setengah harga BVCBO. Pada datasheet transistor, BVCBO disebut ‘sustaining
voltage’, LVCEO

Breakdown pada CBJ baik pada konfigurasi common-emitter atau common-base tidak
merusak selama daya disipasi pada alat masih dalam batas normal.
Breakdown pada EBJ yang disebabkan fenomena avalanche terjadi pada tegangan BVEBO

yang jauh lebih kecil dari BVCBO. Biasanya BVEBO berkisar antara 6 V – 8 V, dan breakdown ini
merusak dalam arti  dari transistor berkurang secara permanen. Cara ini tidak mencegah
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pemakaian  EBJ sebagai sebuah dioda zener untuk menghasilkan tegangan rujukan dalam
perancangan IC. Dalam aplikasi ini tidak dilihat sebagai efek -degeneration.

c)   Early Effect
Menyatakan ketergantungan iC pada tegangan collector saat berfungsi di daerah aktif. Hal
ini mengakibatkan karakteristik ic - vCB tidak berupa garis lurus sempurna.

Gambar  (a). Rangkaian konseptual untuk mengukur karakteristik iC  vCE dari sebuah BJT (b). Karakteristik iC
vCE dari sebuah BJT

Dari gambar (a) dapat dilihat bahwa rangkaian berupa common emitter. Artinya emitter
digunakan sebagai terminal bersama antara input dan output ports.
Jika nilai vCE diperkecil, dibawah 0,4 V. CBJ berubah dari reverse ke forward biasdan
transistor berubah dari mode aktif ke saturasi.  Jika kita mengamati karakteristik kurva
pada daerah aktif. Didapat bahwa kurva karakteristik tersebut mempunyai masing-masing
berupa garis lurus dengan slope tertentu. Jika semua garis di ekstrapolasi, maka garis
tersebut bertemu pada titik di daerah negative vCE, dimana vCE = - VA. Tegangan VA bernilai
positif dengan range 50 V sampai 100 V.

Ketergantungan linier iC terhadap vCE :

Koefiisien arah dari kurva iC  vCE yang tidak nol menunjukkan bahwa resistansi keluaran
dilihat ke arah collector mempunyai harga tertentu ( )
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IC dan vCE adalah koordinat titik kerja BJT pada kurva iC  vCE .

d) Active Reverse

Adalah keadaan dimana transistor mengalami kondisi yang berkebalikan dari kondisi active
nya. Pada transistor npn, active reverse terjadi pada saat CBJ forward dan EBJ Reverse.
Sedangkan pada transistor pnp terjadi pada saat CBJ Reverse dan EBJ Forward.

e)  Garis Beban
Adalah garis pada suatu karakteristik untuk mencari tegangan atau arus yang ada pada
beban tersebut dengan cara mencari titik potong antara garis beban dan karakteristik yang
diinginkan. Garis beban diperoleh dengan cara membuat arah arus berlawanan sehingga
diperoleh suatu garis degan kemiringan -1/R.

2. Maksud istilah karakteristik input dan karakteristik output pada rangkaian transistor

Karakteristik output adalah kurva antara arus output terhadap tegangan output pada suatu
rentang nilai arus input.

Karakteristik input adalah kurva arus input terhadap tegangan input pada nilai tegangan output.

Pustaka :
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TBE Vv
SC

C

A
o

eII

I
Vr

=

=

'

'

http://nic.unud.ac.id/~wiharta/elka/TRANSISTOR%20BJT.pdf

