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ABSTRACT 

 
A detection system of vertical and horizontal position using a Quadrant 

Photodetector (QPD) has been designed and made. The system consists of four level, i.e 
a QPD, an integrator circuit as current to voltage converter, summing and divider 
circuits, and a circuit of signal output X and Y. A quadrant photodetector is placed on a 
translation stage than can be arranged vertically (y) and horizontally (x) in a interval of 
millimeter. Positions of the laser beam are varied vertically and horizontally on the QPD 
so that output voltage of each segment of the QPD, integrator and output voltage X and 
Y can be observed. The positions of X and Y measured are plotted to x and y that are 
varied manually. The relation indicated a linear. For all segment of QPD the bigger 
segment of QPD that is irradiated by the laser beam then the larger output voltage is 
generated. The values of output voltage  and   will decrease when x position 
increasingly towards the negative, while the values of output voltage  and  will be 
increased. This is due to the laser beam diameter on the surface of A and B it gets 
smaller while on the surface C and D it gets larger when the x position is changed 
manually from the position -1,5 mm  x  1,5 mm. The position of y is changed 
manually from the position -1,5 mm  y  1,5 mm  then the values of output voltage  
and   will decrease when y position increasingly towards the negative, while the value 
an output voltage  and  will increase because the laser beam on surface of C and B 
it gets larger while on the surface A and D ist gets smaller. 
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ABSTRAK 
 

Sebuah sistem pendeteksi posisi vertikal dan horizontal yang menggunakan 
Quadrant Photodetector (QPD) telah didesain dan dibuat. Penguat QPD yang dibuat 
terdiri dari empat tingkat yaitu QPD dan dudukannya, rangkaian integrator sebagai 
pengkonversi arus ke tegangan, rangkaian penjumlah dan pembanding, dan rangkaian 
keluaran sinyal X dan Y. Quadrant photodetector  diletakkan pada translation stage 
yang dapat diatur secara vertikal (y) dan horizontal (x) dalam interval milimeter. 
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Perubahan berkas sinar laser secara vertikal dan horizontal pada QPD diatur sedemikian 
rupa sehingga tegangan keluaran dari masing-masing segmen QPD, tegangan integrator 
dan tegangan keluaran X dan Y bisa diamati. Hasil pengamatan menunjukkan hubungan 
antara tegangan keluaran terhadap perubahan posisi secara manual. Hubungan tersebut 
menunjukkan hubungan yang hampir linier, semakin besar segmen QPD yang disinari 
berkas laser maka semakin besar tegangan keluaran yang dihasilkan. Nilai tegangan 
keluaran  dan   akan menurun ketika posisi x semakin kearah negatif, sedangkan 
nilai tegangan keluaran  dan  akan semakin meningkat. Hal ini terjadi karena berkas 
laser mengenai permukaan A dan B semakin kecil sedangkan pada permukaan C dan D 
semakin besar pada saat mengubah posisi x secara manual dari posisi -1,5 mm  x  1,5 
mm. Perubahan posisi y secara manual yaitu -1,5 mm  y  1,5 mm  maka nilai 
tegangan keluaran  dan   akan menurun ketika posisi x semakin kearah negatif, 
sedangkan nilai tegangan keluaran  dan  akan semakin meningkat karena berkas 
sinar laser yang mengenai permukaan C dan D semakin besar sebaliknya berkas yang 
mengenai permukaan A dan B semakin kecil.  
 
Kata Kunci: Quadrant Photodetector, deteksi posisi, rangkaian penguat QPD 
 

PENDAHULUAN 
 

Kemajuan dan perkembangan teknologi telah banyak memberikan manfaat kepada 
kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi disebabkan karena semakin banyak 
tuntutan manusia yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan, baik 
dalam hal kecepatan, ketepatan maupun otomasi. Peralatan-peralatan beralih dari sistem 
manual menjadi sistem otomasi yang sekaligus memiliki kemampuan yang dapat 
dikendalikan dan diamati parameter-parameternya dari jarak jauh sehingga banyaklah 
dibuat hardware dan software untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan sistem 
otomatis. Sistem otomatis tersebut tidak terlepas dari detektor. 

 Salah satu detektor yang sering digunakan adalah detektor cahaya atau sering 
juga disebut fotodetektor. Fotodetektor adalah  komponen optoelektronik yang 
digunakan untuk mengubah besaran cahaya menjadi besaran listrik. Detektor cahaya 
diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu fotovoltaik, fotokonduktif dan fotodioda. 
Fotovoltaik atau sel surya adalah detektor cahaya yang mengubah energi cahaya 
langsung menjadi energi listrik. Fotovoltaik yang disinari oleh cahaya akan 
menyebabkan pergerakan elektron dan menghasilkan tegangan. Demikian pula dengan 
detektor fotokonduktif atau fotoresistif, detektor ini akan memberikan perubahan 
resistansi, semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima maka akan semakin kecil pula 
nilai resistansiya. Fotodioda bergantung pada intensitas cahaya dan respon frekuensinya 
bergantung pada bahan yang digunakan sebagai sumber arus. Sambungan 
kapasitansinya menurun berdasarkan bias mundurnya. (Jack Ready, 2006) 

 Quadrant Photodetector (QPD) adalah salah satu jenis fotodioda. Quadrant 
photodetector merupakan detektor cahaya yang sensitif yang terdiri dari empat 
fotodioda. Keempat dioda ini disusun sedemikian rupa dalam bentuk sebuah lingkaran 
atau segi empat. Detektor ini dapat digunakan dalam mode pencitraan atau non 
pencitraan. Quadrant photodetector adalah sebuah array dioda foto 4-elemen yang 
memberikan tiga tegangan sinyal Vx, Vy dan Vz sebanding dengan jumlah cahaya yang 
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mengenainya dan dapat menentukan posisi partikel. Posisi sepanjang sumbu-z 
ditentukan dengan menjumlahkan sinyal ke semua empat kuadran. (F. Gittes and C. F. 
Schmidt, 1998) 

 Penentuan posisi benda dapat dilakukan menggunakan beberapa detektor antara 
lain CCD, QPD atau video. Quadrant photodetector mempunyai keunggulan 
dibandingkan dengan CCD atau video dalam mengetahui posisi. Quadrant photodetector 
lebih sensitif dan respon frekuensinya cukup cepat serta memiliki resolusi yang tinggi. 
Namun, karena QPD terdiri dari empat buah fotodioda yang dipisahkan oleh segmen 
pembatas maka lebar daerah yang terkena sinar juga terbatas. Terbatasnya daerah yang 
disinari, menyebabkan kesalahan informasi yang dihasilkan (knight et al, 2001). 

  
METODE PENELITIAN 

 
a. Desain dan Pembuatan Rangkaian Penguat QPD 

Desain penguat QPD  seperti pada Gambar 1 memiliki empat tahapan yaitu QPD 
itu sendiri, konversi arus ke tegangan awal dengan menggunakan prinsip Integrator, 
tahap penjumlahan dan tahap pembandingan.  Masing-masing kuadran QPD terhubung 
ke sebuah penguat yang berdekatan dari kuadran ini kemudian dibandingkan dengan 
penguat diferensial dan sinyal untuk setiap sumbu kemudian ditambahkan oleh penguat 
summing. Setelah pra penguatan, setiap pasangan yang berdekatan dari kuadran sinyal 
diteruskan ke penguat diferensial. Sinyal-sinyal ini kemudian memberikan informasi 
parsial tentang gerak dalam sumbu x atau y. Sinyal-sinyal dari setiap sumbu yang 
kemudian dijumlahkan oleh tahap akhir dari penguatan, memberikan sinyal posisi x dan 
y. Rangkaian ini akan berguna untuk menghasilkan sinyal intensitas total dari 
penjumlahan semua kuadran, hal ini dapat digunakan untuk menormalkan sinyal posisi 
agar tidak terpengaruh oleh intensitas pencahayaan.  

 

Gambar 1. Rangkaian Penguat Photocurrent (Ranaweera, 2004) 
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b. Sistem Pendeteksi Posisi 
Sistem pendeteksi disusun seperti Gambar 2. Posisi x dan y diatur secara manual 

pada posisi x=0 dan y=0. Kemudian pada keluaran integrator diukur seberapa besar 
tegangan yang dihasilkan disetiap masing-masing terminal keluaran. Pengukuran pada 
sinyal keluaran integrator dengan menvariasikan nilai posisi x secara manual dari -1,5 
mm  x  1,5 mm dengan posisi y = 0, nilai posisi y secara manual dari -1,5 mm  y  
1,5 mm dengan posisi x = 0 dan  nilai posisi x secara manual dari -1,5 mm  x  1,5 
mm dengan posisi -1,5 mm  y  1,5 mm , x = y dan x = - y. 

 
Gambar 2.  Skema diagram dari sistem pendeteksi posisi 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Penelitian ini menghasilkan suatu sistem pendeteksi vertikal dan horizontal yang 

menggunakan Quadrant Photodetector. Sistem terdiri dari Quadrant Photodetector, 
rangkaian integrator sebagai konversi arus ke tegangan, rangkaian summing dan 
pembanding serta rangkaian keluaran sinyal X dan Y. Sistem ini menghasilkan data 
berupa nilai , ,  dan  hasil keluaran dari QPD serta keluaran dari penguat QPD 
yang terdiri dari keluaran integrator , , ,  dan sinyal keluaran X dan Y.  
 
a. Hasil Pengukuran Tegangan Keluaran QPD 

Data pada Gambar 3 sampai dengan Gambar 5 merupakan hasil pengukuran 
tegangan keluran dari keempat bagian QPD yang disinari oleh laser He-Ne dengan 
panjang gelombang 632 nm. Gambar 3 pengukuran tegangan dengan memvariasikan 
posisi x yaitu -1,5 mm  x  1,5 mm. Jika diperhatikan maka nilai tegangan keluaran  
dan   akan menurun ketika posisi x semakin kearah negatif, sedangkan nilai tegangan 
keluaran  dan  akan semakin meningkat. Hal ini terjadi karena berkas laser 
mengenai permukaan A dan B semakin kecil sedangkan pada permukaan C dan D 
semakin besar pada saat mengubah posisi x secara manual dari posisi -1,5 mm  x  1,5 
mm. Gambar 4 menunjukkan perubahan posisi y secara manual yaitu -1,5 mm  y  1,5 
mm  maka nilai tegangan keluaran  dan   akan menurun ketika posisi x semakin 
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kearah negatif, sedangkan nilai tegangan keluaran  dan  akan semakin meningkat 
karena berkas sinar laser yang mengenai permukaan C dan B semakin besar sebaliknya 
berkas yang mengenai permukaan A dan D semakin kecil.  

 

Gambar 3.  Grafik Hubungan antara Perubahan Posisi horizontal berkas secara manual  
                   terhadap tegangan keluaran setiap bagian QPD dengan posisi y = 0. 

 

Gambar 4. Grafik Hubungan antara Perubahan Posisi vertikal berkas secara manual   
    terhadap tegangan keluaran setiap bagian QPD dengan posisi  x = 0. 
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Gambar 5. Grafik Hubungan antara Perubahan Posisi x dan y secara manual terhadap  
                  tegangan keluaran setiap bagian QPD dengan posisi x = y. 
 

Gambar 5 menunjukan perubahan posisi y dan posisi x dengan nilai x = y, maka 
nilai  semakin menurun, nilai  semakin meningkat karena berkas laser yang 
mengenai permukaan A semakin kecil dan berkas yang mengenai permukaan C semakin 
besar. Sedangkan nilai dan  mencapai titik maksimum pada x = y = 0 serta 
menurun pada saat -1,5 mm  x  1,5 mm dan -1,5 mm  y  1,5 mm karena berkas 
laser mengenai posisi x=0 dan y=0 lebih besar. 

 
b. Hasil Pengukuran Tegangan Keluaran Penguat QPD 

Data yang diperoleh merupakan hasil pengukuran tegangan dari rangkaian 
integrator dan keluaran dari X dan Y pada penguat QPD. Gambar 6 dan Gambar 7 
menunjukkan hubungan antara perubahan posisi x dan y secara manual dengan Sinyal 
keluaran X dan Y yang diukur. Gambar 6 merupakan gambar grafik yang menunjukkan 
bahwa perubahan tegangan X pengukuran tidak linier terhadap perubahan posisi x 
begitu juga perubahan tegangan Y hasil pengukuran tidak linear terhadap perubahan 
posisi x. Hal ini terjadi karena pengaruh dari suhu pada rangkaian dan cahaya 
lingkungan sekitar. 
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Gambar 6. Grafik Hubungan antara Perubahan Posisi x dan y secara Manual terhadap  
                  Hasil Pengukuran Tegangan Keluaran X dan Y dengan Posisi x = y. 

 

 

Gambar 7. Grafik Hubungan antara Perubahan Posisi x dan y secara Manual terhadap  
                  Hasil Pengukuran Tegangan Keluaran X dan Y dengan Posisi x = - y. 
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KESIMPULAN 
 

Telah didesain dan dibuat sistem pendeteksi posisi yang terdiri dari QPD dan 
penguat QPD yang digunakan untuk mendeteksi posisi vertikal dan horizontal serta 
mengetahui kestabilan berkas titik sinar laser He-Ne dengan Panjang gelnbang 632 nm. 
Tegangan keluaran dari setiap bagian QPD bergantung dari luas permukaan yang 
tersinari oleh sinar laser. Semakin besar permukaan yang disinari berkas laser maka 
semakin besar tegangan keluaran. Sedangkan hubungan tegangan keluaran dari penguat 
QPD pada sinyal keluaran X dan Y pengukuran dengan perubahan posisi x dan y secara 
manual berbentuk parabola. Nilai tegangan keluaran maksimum pada titik x=0, y=0 dan 
semakin kecil ketika x = +1,5 mm dan y=+ 1,5 mm menuju x= - 1,5 mm dan y= - 1,5 
mm.  
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