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ABSTRAK: Alat ukur komponen elektronika telah banyak diciptakan dan dijual di pasaran. Alat
ukur hambatan, induktor, kapasitor secara luas dipergunakan dan menjadi kebutuhan pokok
dalam riset yang memerlukan komponen elektronika. Penentu letak kaki transistor telah banyak
pula diciptakan. Namun masih jarang dijumpai alat yang dapat mengetahui tegangan zener dari
sebuah diode zener. Padahal dalam rancangbangun regulator tegangan maupun clipper, diode
zener sangat sering dipergunakan. Keberadaan label yang sangat kecil dan mungkin terhapus
menjadikan diode zener terbuang. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menciptakan diode
zener yang mampu mengetahui tegangan zener sampai 45V. Tegangan 50 Volt dibangkitkan dari
tegangan supply baterei lithium polimer 3,7V setelah dilipatkan dengan pelipat tegangan
berbasis diode dan kapasitor.Untuk mendapatkompensasi tampilan, faktor suhu dimasukkan
dalam perhitungan dengan memanfatkan sensor suhu LM35. Akuisisi data, perhitungan dan
display memanfaatkan mikrokontroler ATMega16. ADC 10 bit yang ada di dalam mikrokontroler
diaplikasikan dalam akuisisi data untuk mendapatkan resulusi yang lebih baik dari 0,05 Volt..
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PENDAHULUAN
Diode zener merupakan tulang punggung regulator tegangan (Kleemann et al.

2010). Keberadaan diode zener akan mempermudah pemprosesan isyarat analog.
Namun sayangnya, badan zener kebanyakan dibangun dari bahan mengkilat sehingga
label sulit dibaca atau hilang terkelupas. Akibatnya zener sering disalahpasangkan
sebagai diode penyearah kecil. Peran zener pun tak lupa masih berperan dalam
rangkaian. Ketika tegangan membesar, breakdown terjadi. Akibantnya rangkaian tidak
dapat berfungsi seperti yang diharapkan (Istichoroh and Prihanto 2013). Untuk itu,
keberadaan tester yang dapat mengetahui kelaikan dan nilai zener sangat diperlukan.

Diode zener sangat tidak lazim jika digunakan sebagai penyearah. Diode zener
bekerja pada tegangan breakdown. Sifat ini sangat diperlukan pada regulator tegangan.
Adanya kelebihan tegangan pencatu balik diode zener akan dibenamkan. Sementara
tegangan pada ujung katoda diode zener bertahan pada tegangan zener. Arus yang
melewati terbatas pada kapasitas diode zener yang diekspresikan sebagai daya diode
zener dalam satuan watt. Namun daya yang kecil bukanlah penghalang bagi diode zener
untuk menghasilkan regulator tegangan berarus besar (Istichoroh and Prihanto 2013).
Transistor bipolar maupun MOSFET sering diaplikasikan bersama diode zener untuk
mendapatkan regulator tegangan bearus besar (Horowitz and Hill 2015). Adaya arus
yang besar dapat menyebabkan self-heating pada diode zener. Kenaikan suhu pada
diode zener dapat menyebabkan tegangan diode zener turun dari nilai yang tercantum
pada labelnya. Untuk itu minimalisasi arus yang melintas pada diode zener perlu
dilakukan.

Tegangan kerja zener sangat beragam. Diode zener di pasaran umumnya dapat
dijumpai dari 1,2 V sampai 100 V. Sedangkan diode penyearah yang banyak dijumpai di
pasaran memiliki tegangan breakdown 50 V. Tegangan breakdown 50 Volt dapat
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dijumpai pada diode tipe 1N4001 atau 1N4148. Diode 1N4148 memiliki badan berlapis
kaca yang seringkali sulit dibedakan dari diode zener (Bates and Malvino 2015). Dengan
pertimbangan ini, diode zener tester yang akan dibangun ini masih dibatasi untuk zener
45 V maksimal.

Untuk mendapatkan tegangan eksiter yang mampu diaplikasikan pada diode
zener tester diperluan eksiter yang mencapai di atas 45 Volt. Padahal tegangan baterei
yang relatif ekonomis di pasaran adalah 1,2 Volt (NiMH), 1,5 Volt atau 3,7 Volt (Lithium
Polimer). Sumber daya itu perlu dipertimbangkan dalam rancan bangun atas dasar
kemudahan dan nilai ekonomi. Untuk itu, dipilih sumber daya 3,7 Volt Li-Po sebagai
sumber catu daya. Tegangan 3,7 Volt tentunya perlu diolah untuk mendapatkan
tegangan di atas 45 Volt (Robbins and Miller 2012). Sebagai alternatif dapat digunakan
pelipat tegangan transformataor atau pelipat tegangan berbasis diode dan kapasitor.
Keduanya memiliki kerumitan yaitu perlu membangaun osilator. Perbedannya adalah
transformator diciptakan dengan perbandingan pripmer dan sekunder dalam jumlah
yang khusus, sedangkan kapasitor dapat lebih umum mudah didapat dengan berbagai
ukuran. Untuk itu, dalam rancang bangun ini dipergunakan pelipat tegangan berbasis
diode dan kapasitor.

Tegangan diode zener yang besar dapat ddiakuisisi dari ujung anoda dan katoda
diode zener itu. Besarnya tegangan adalah kendala bagi mikrokontroler yang hanya
memiliki wilayah operasi 0-5 Volt. Untuk itu tegangan eksiter diode zener yang
mencapai 50 Volt perlu diturunkan dengan pembagi teganagn untuk mencapai 5 Volt
saja. Jika lebih, mikorkontroler akan rusak permannen.

Mikrokontroler diperankan sebagai pengelaola pengambil data dan perhitungan
hasil pengukuran dan kendali tampilan (A.P.Godse 2009). Beragam mikrokontroler
dapat digunakan untuk alat ukur ini. Yang dipentingkan adalah kemudahan dalam
akuisisi data, kecepatan yang memadai, ADC yang mencukupi resolusi, dan tidak boros
daya. AtMega16 menjadi pilihan dalam rancang bangun alat ukur ini.

ATMega 16 memiliki 8 saluran ADC yang masing-masing memiliki resolusi 10
bit. Dengan resolusi 10 bit dan tegangan referensi internal 2,55 Volt, secara teori
resolusi dapat mencapai 0,004883 Volt. Suatu nilai yang cukup teliti untuk suatu diode
zener. Mikrokontroler mendapat tugas mengolah data hasil pengukuran dan
menampilkan pada display LCD. Adanya perubahan suhu dapat disertakan dalam
perhitungan perubahan tegangan zener. Untuk itu perlu dilibatkan sensor suhu dalam
sistem ini.

Sensor suhu dapat dibangun dari diode 1N4148 atas dasar nilai tegangan barrier.
Selain itu, untuk hasil yang lebih akurat dapat digunakan LM35. Keluaran LM35 dapat
diumpankan langsung ke ADC, sehingga lebih memudahkan dan lebih presisi.

Hasil pengukuran dapat dikeluarkan oleh mikrokontroler ke pin-pin yang ada.
Salah satu display yang relatif hemat energi namun mudah dilihat adalah LCD 2×16
baris. LCD ini dipilih untuk mendapatkan tampilan yang hemat daya namun tetap
komunikatif dan informatif.

DIAGRAM RANGKAIAN
Diagram Blok Sistem

Alat ukur dide zener ini dibangun atas dasar pengukuran tegangan brekadown
tegangan zener kitika mendapat tegangan tinggi. Tegangan tinggi di sini dimaksud
adalah tegangan 50 Volt yang dibangun dari pelipat tegangan berbasis diode dan
kapasitor. Bagan lengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Diagram Blok Sistem

Eksiter
Eksiter dibangun dari pelipat tegangan 10x. Pelipat ini mendapat sumber osilasi

dari astable multivibrator bebrasis IC NE555. Keluaran dari IC NE555 ini masih di
bawah 2x3,7 atau di bawah 7,4V. Keluaran dari pelipat ini mencapai 55V pada saat
baterei penuh dan 47 Volt pada saat tegangan baterei hampir habis. Yang dimaksud
tegangan hampir habis di sini adalah dibatasi pada tegangan 6,2 Volt karena
menggunakan baterei li-po yang masing masing sel pada kondisi minimal tidak boleh
kurang dari 2,8V.
Pembagi Tegangan
Pembagi tegangan dibangun untuk mendapatkan tegangan 2,55 volt pada saat diode
zener yang diukur memiliki tegangan breakdown 45 Volt. Dengan tegangan maksimal
2,55 Volts ini diharapkan mikrokontroler tidak rusak walaupun probe dalam kondisi
terbuka dan baterei masih dalam kondisi penuh.
Prinsip Kerja

Dari diagram blok dapat dijelaskan sebagai berikut.
1) Sumber Daya

Sumber daya dibangun dari 2 buah baterei li-po atau sama dengan 2x3,7V. Sumber
daya inilah yang menghidupi alat ini.
2) Sensor Baterei

Sensor baterei atau dalamdiagram blok ditulis Sens Bat difungsikan unutk
memberikan tegangan yang tapat ke ADC mikrokontroler untuk dapat diolah oleh
mikrokontoler. Bagian ini dibangun dari dua buah hambatan yang berlaku sebagai
pembagi tegangan. Denagn adanya masukan ke ADC dari sensor ini, mikrokontroler
akan memberikan isyarat ke LCD jika baterei tinggal 6,2V.
3) Eksiter 10x

Eksiter berfungsi untuk membangkitkan tegangan sekitar 50 Volt agar dapat
memberikan panjar mundur pada diode zener walaupun diode zener itu memiliki
tegangan 45 Volt.
4) Regulator

Regulaotr ini berfungsi untuk mensuply daya yang setabil ke mikrokontroller
walaupun baterei dalam kondisi hampir habis.
5) Pembagi Tegangan

Pembagi tegangan dibangun dari dua resistor yang meletakkan tegangan maksimal
2,55 Volt pada saat diode zener yang diukur 45 Volt. Hambatan yang dipilih pada

Sumber Daya
2x3,7V

Regulator

Exiter10 x

Pembagi
Tegangan

Mikrokontroler

Display LCD 2x16

PROBE

Sens Bat
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rangkaian ini adalah 4,7M Ohm dan 270K Ohm yang diseri dengan hambatan variabel
100KOhm.
6) Probe

Pada saat terbuka, tidak ada diode zener yang diukur, tegangan ujung-ujung probe
berada pada kisaran 47 Volt – 56 Volt. Besarnya tegangan ini sangat tergantung pada
kondisi baterei. Impedansi probe ini tidak kurang dari 100KOhm. Dengan hambatan ini
arus yang mengalir ke diode zener tidak lebih dari 560 µA, sehingga self heating pada
dioda zener dapat diminimalkan.
7) Sensor LM35

Sensor suhu LM35 dimanfaatkan sebagai pengukur suhu diode zener ketika
mendapat aliran arus. Adanya self heating akan direduksi dengan memasukkan harga
pengurangan atas dasar kenaikan suhu.
8) Display LCD 16 x 2 baris
Display LCD 16x2 baris digunakan untuk menampilkan besarnya tegangan diode zener
yang diukur. Display ini mendapat data dari mikrokontroler AtMega 16 yang telah
mengakusisi dan mengkalkulsai hasil pengukuran pada ADC 0 dan ADC 1. Hasil
kalkulasinya ditampilkan sebagai keputusan akhir hasil pengukuran yang telah
melibatkan perhitungan selfheating pada diode zener yang diukur.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.
1) Perancangan blok sistem
2) Perhitungan nilai dan tipe per blok
3) Pembuatan software ADC,  uji, dan revisi jika perlu
4) Pembuatan algoritma kompensasi suhu, uji, dan revisi jika perlu
5) Pembuatan software ADC, uji, dan revisi jika perlu.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari rancangbangun alat ukur ini didapat alat ukur diode zener maksimal 45 Volt,
dengan arus eksiter maksimal 560 µA, dan tegangan eksiter pada kisaran 47 Volt – 56
Volt tergantung pada kondisi baterei. Tegangan ini tidak berpengaruh pada hasil ukur
karena tegangan ini diperlukan sebagai eksiter terhadap diode zener. Tegangan ini juga
tidak merusak mikrokontroler walaupun dalam kondisi rangkaian terbuka, karena
kondisi terbuka tegangan yang masuk ke mikrokontroler tidak lebih dari 3,5 Volt. Pada
saat uji bebrapa diode didapatkan variasi penunjukan yang berkisar pada 0,05 Volt,
padahal secara perhitungan penyimpangan terjdi tidak lebih dari 0,0048 Volt. Prediksi
kesalahan yang mungkin adalah: (1) adanya variasi produk antara diode satu dengan
yang lain, (2) noise, (3) gangguan fluktuasi medan listrik dan medan magnet
lingkungan. Sehingga pada hasil akhir dispesifikasikan dengan kesalahan maksimal
0,05V.

Pada saat sel baterei ada yang kurang dari 3,1 Volt, display akan memberi peringatan
bahwa baterei harus diisi. Hal ini diperlukan agar baterei tidak rusak, karena baterei li-
po akan rusak jika tegangannya kurang dari 2,8 Volt [B]. Sehingga sistem ini memiliki
sistem yang dapat menambah umur baterei.
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa alat ukur
breakdown diode zener dengan sumber daya dua buah baterei li-po dengan batas ukur
45 Volt dan kesalahan maksimal 0,05 Volt dengan self heating yang dapat diabaikan.
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