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3. DASAR DIGITAL

3.1. Gerbang-gerbang sistem digital

 Gerbang-gerbang sistem dijital atau gerbang logika adalah piranti yang memiliki

keadaan bertaraf logika. Gerbang logika dapat merepresentasikan keadaan dari bilangan

biner.

 Terdapat dua keadaan pada gerbang logika, yaitu 0 dan 1. Tegangan yang

digunakan dalam gerbang logika adalah HIGH (1) dan LOW (0). Sistem digital yang

paling kompleks seperti komputer besar disusun dari gerbang logika dasar seperti AND,

OR, NOT dan gerbang kombinasi (turunan) yang disusun dari gerbang dasar tersebut

seperti NAND, NOR, EXOR, EXNOR.

 Gerbang Universal merupakan salah satu gerbang turunan yang dirangkai

sehingga menghasilkan output yang sama dengan output dari gerbang dasar maupun

gerbang turunan. Adapun gerbang universal itu adalah NAND dan NOR.

 Gerbang AND digunakan untuk menghasilkan logika 1 apabila semua masukan

adalah berlogika 1. Gerbang OR digunakan untuk menghasilkan logika 1 apabila salah

satu masukan berlogika 1. Gerbang not adalah gerbang inverter (pembalik). Output

yang dihasilkan adalah kebalikan dari input yang diberikan. Gerbang logika turunan.

 Gerbang logika ini akan dijelaskan lebih detil pada bagian 4.
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Gambar 2 : Jenis Gerbang Logika dasar dan tabel kebenarannya

3.2 Rangkaian Terintegrasi

Rangkaian terintegrasi adalah rangkaian aplikasi yang terbentuk dari berbagai macam

gerbang logika. Rangkaian terintegrasi dapat merupakan kombinasi dari satu jenis

gerbang logika atau lebih. Penyederhanaan rangkaian terintegrasi dapat menggunakan

teorema aljabar boole dan atau peta karnough.

Contoh :

Half Adder

Half adder (penjumlah paruh) adalah untai logika yang keluarannya merupakan jumlah

dari dua bit bilangan biner.
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Gambar 3 : Half adder dengan 4 gerbang
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Gambar 4 : Half adder dengan 2 gerbangn logika

S = A.B + A.B = A ⊕ B
C = A.B

Tabel 1 : Tabel kebenaran half adder

Input Output
A B S C
0 0 0 0
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1

Ket :
S = Sum, hasil jumlah
C = Carry, sisa hasil jumlah

Full Adder

Full adder (penjumlah penuh) adalah untai logika yang keluarannya merupakan jumlah

dari tiga bit bilangan biner.

A B C
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Gambar 5 : full adder
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S = A ⊕ B ⊕ C

C = A.B + A.C + B.C

Tabel 2 : tabel kebenaran full adder

Input Output
A B C C S
0 0 0 0 0
0 0 1 0 1
0 1 0 0 1
0 1 1 1 0
1 0 0 0 1
1 0 1 1 0
1 1 0 1 0
1 1 1 1 1

Rangkaian Full adder dapat juga dibangun dari dua buah rangkaian half adder, seperti

yang terlihat pada gambar 6.
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Gambar 6 : half adder dari 2 rangkaian

4. SIMULATOR XILINX

Xilinx (Xilinx Foundation Series) adalah suatu perangkat lunak yang berguna

untuk mendesain dan mensimulasikan suatu rangkaian digital. Xilinx dapat mendesain

suatu alat atau rangkaian digital dan kemudian mensimulasikan rangkaian tersebut

untuk melihat apakah rancangan yang buat sudah benar atau masih mengandung

kesalahan.

 Sebenarnya tahapan atau proses pendesainan alat atau rangkaian digital dalam

Xilinx sama seperti mendesain suatu rangkaian logika secara manual. Sebelum mulai

mendesain di dalam Xilink minimal sudah harus mempunyai rencana rancangan state

diagram atau truth-tables dari spesifikasi rangkaian atau alat yang ingin kita desain.

Kalau kita tidak mempunyai rancangan tersebut, Xilink tidak dapat membantu kita

dalam mendesain alat tersebut.
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 Untuk perancangan rangkaian digital, Xilink mempunyai tiga cara, yaitu dengan

menggunakan State Diagram, Hardware Description Language (HDL) dan

Schematic. Untuk HDL, Xilink dapat menggunakan dua bahasa pemrograman yaitu

ABEL dan VHDL.

 Pada jurusan sistem komputer saat ini menggunakan Xilinx Foundation tools

Skematik dan simulasi. Ada banyak hal yang dapat dipelajari dan manfaatkan dari

program xilixn skematik dan simulasi ini, akan tetapi yang akan diterapkan di mata

kuliah sistem digital mengenai :

1. memulai suatu projek atau rangkaian baru

2. menggambarkan skematik dari rangkaian digital

3. mensimulasikan rangkaian

Langkah pertama dalam menjalankan program xilinx dengan membuka project

manager. Klik ikon “project manager” yang ada pada desktop, seperti yang terlihat

pada gambar 7.

Gambar 7 : ikon project manager

4.1 Xilinx Projek Manager

 Project Manager adalah aplikasi utama yang berfungsi untuk mengatur dan

mengintegrasikan semua aplikasi-aplikasi yang terdapat dalam Xilink Foundation

Series. Aplikasi-aplikasi tersebut adalah Schematic Editor, HDL Entry, State Editor,

Logic simulator dan external third-party programs seperti yang terlihat pada gambar 8.
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Gambar 8 : Project manager

Project manager window diatas dibagi menjadi tiga bagian utama :

- hierarcy browser

- project flowchart

- message window

Toolbar

Toolbar terdiri dari tombol shortcuts yang berisi perintah-perintah yang paling sering

digunakan.

Status Bar

Status Bar berguna untuk menampilkan informasi mengenai operasi-operasi yang

sedang dijalankan dalam project manager window.

Message Window

Message Window menampilkan isi dari project log (semua perintah dan berita yang

dikirim dan diterima oleh project manager).

Hierarchy Browser

Hierarchy Browser menampilkan struktur diagram pohon dari project document. Project

document adalah file utama dari setiap project yang berisi mengenai deskripsi desain

yang sedang dibuat, yang dapat berupa schematic, state diagram, atau HDL editor.

Project Flowchart

Project Flowchart adalah representasi grafik dari proses desain terjadi yang berguna

untuk menunjukkan kepada pemakai langkah-langkah yang terjadi dalam suatu operasi.

Walaupun hanya menjalankan salah satu aplikasi, misalnya State Editor, secara otomatis

Project Manager ikut aktif pula. Jika sudah berada didalam Project Manager kita bisa
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mulai mendesain rancangan rangkaian digital. Alur kerja Project Manager adalah

sebagai berikut:

1. merancang rangkaian digital dengan menggunakan salah satu dari HDL

Entry, Schematic Editor atau State Editor atau menggunakan ketiganya.

2. Functional Simulator akan memeriksa kebenaran rangkaian, dan apabila

terjadi kesalahan, rangkaian dapat di edit kembali sampai kesalahan yang

ada diperbaiki semuanya.

3. Timing simulation dijalankan untuk melihat hasil rancangan rangkaian

digital.

4. Foundation Implementation tools akan meng-compile hasil rangkaian yang

telah dirancang dan disimulasikan menjadi bitstream yang sesuai dengan

target device yang dipilih (XC9500 atau XC4005 ).

5. Setelah itu dapat dilihat jalannya program yang telah dibuat pada papan

simulator XS95 atau XS40 yang dihubungkan melalui kabel pararel ke

komputer.

 Untuk langkah 4 dan 5 tidak akan dibahas pada diktat ini, karena untuk

melakukan langkah-langkah tersebut diperlukan alat tambahan ( XS95 atau XS40 ).

4.2 Mendisain Rangkaian digital

 Projek  baru dapat dimulai klik FileàNew project. Setelah itu akan mucul New

Project window. Kemudian tuliskan nama project dan direktori tempat file projek akan

disimpan, tipe, chip famili dan chip part number serta device speed. Seperti yang terlihat

pada gambar 9 dengan nama projek baru PERC1AND dengan direktori

C:\active\projects.

Gambar 9 : New Project
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Setelah klik OK, tampilan Project Manager akan terlihat seperti pada gambar 10.

Gambar 10 : Projek PERC1AND

Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai schematic editor dan simulasi.

4.3 Schematic Editor

 Pilih Schematic Editor untuk mulai menggambar rangkaian digital dengan klik

Schematic editor (gambar gerbang and) pada project manager, maka akan keluar

window Schematic editor seperti pada gambar 11.

Gambar 11 : Schematic editor

Gambar 12 : SC Symbols
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 Untuk memulai menggambar suatu rangkaian, pertama klik library toolbox atau

dengan klik Mode à Symbols, sehingga akan muncul window SC Symbols seperti

pada gambar 12.

Kemudian kita dapat memilih gerbang yang kita inginkan dengan klik gerbang yang

diinginkan pada SC Symbols. Pada contoh seperti pada gambar 13 menggunakan 2

gerbang AND.

Gambar 13 : Schematic PERC1AND

 Gunakan hierarchical ports atau I/O terminal untuk input dan output yang

terletak disebelah kiri toolbar. Pada gambar 13 diatas terdapat 3 input (A, B dan C) dan

satu output (Y). Kemudian gunakan draw wires untuk menghubungkan rangkaian

tersebut sehingga terbentuk seperti gambar 13.

 Setelah selesai membuat rangkaian, dilakukan pemerikasaan terhadap kebenaran

rangkaian dengan memilih Options à Create Netlist,  kemudian pilih Options à

integrity Test.

 Jika pada rangkaian masih terdapat kesalahan maka Xilinx akan menampilkan

kesalahan tersebut, sehingga perbaikan dapat dilakukan sampai tidak ditemukan

kesalahan.

 Setelah rangkaian kita benar dilanjutkan dengan mengirim netlist yang sudah

dibuat. Tujuan dari pengiriman netlist agar disain dapat dibaca oleh aplikasi Xilinx yang

lain (seperti simulator). Langkah-langkahnya adalah dengan memilih Options à

Export Netlist. Export Netlist window akan muncul. Pilih Edit200[*.EDN] pada

Netlist Format, setelah itu klik OK.

 Dari gambar rangkaian yang telah digambar juga dapat diperoleh HDL program

(hanya tersedia pada VHDL). Caranya dengan memilih Options à Export Netlist.

Kemudian pilih vhdl [*.VHD] pada Netlist Format setelah itu klik OK. Dan sekarang
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kita dapat melihat HDL program dari gambar rangkaian di schematic editor. Berikut ini

adalah listing program (dalam vhdl) :
-- ACTIVE-CAD-2-VHDL, 2.5.4.34, Tue Sep 21 04:03:34 2004

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.all;
library perc1and;
use perc1and.GLOBAL_SIGNALS.all;

entity PERC1AND is port (
 A : in std_logic;
 B : in std_logic;
 C : in std_logic;
 Y : out std_logic
); end PERC1AND;

architecture STRUCTURE of PERC1AND is

--COMPONENTS

component AND2 port (
 I0 : in std_logic;
 I1 : in std_logic;
 O : out std_logic
); end component;

--SIGNALS

signal X36_NET00002_X95 : std_logic;

begin

--SIGNAL ASSIGNMENTS

--COMPONENT INSTANCES

X36_I1 : AND2 port map(
 I0 => B,
 I1 => A,
 O => X36_NET00002_X95
);
X36_I2 : AND2 port map(
 I0 => C,
 I1 => X36_NET00002_X95,
 O => Y
);

end STRUCTURE;

4.4 Membaca HDL Program di HDL Editor

 Kita juga bisa membaca HDL Program yang dihasilkan oleh State Editor dan

Schematic Editor rancangan kita di HDL Editor. Caranya adalah File à Open
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kemudian pilih ABEL files atau VHDL files pada Files of Type. Sekarang kita bisa

membaca HDL program yang sudah kita buat pada HDL Editor.

4.5 Simulasi dengan Functional Simulation

 Setelah selesai membuat rancangan Schematic sekarang melihat bagaimana

simulasi Timing Diagram yang dihasilkan oleh rancangan  yang telah dibuat. Caranya

adalah meng-klik SIM Funct button pada Project Window. Kemudian akan tampak

Logic-Simulator Foundation window dan Waveform Viewer Window yang masih

kosong (gambar 14).

Gambar 14 : Waveform Viewer

  Yang pertama kali harus kita lakukan adalah menambahkan input dan output

pada Waveform Viewer supaya kita dapat melakukan simulasi. Caranya adalah pilih

Signal à Add Signals. Component Selection for Waveform Viewer window akan

muncul. Kemudian pilihlah Input dan Output yang kita inginkan untuk disimulasikan.

Setelah selesai pilh Close seperti yang terlihat pada gambar 15.

Gambar 15 : Component Selection for Waveform Viewer
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Setelah semua Input dan Output kita pilih, kita harus menambahkan Stimulator

supaya rangkaian kita dapat disimulasikan. Caranya pilih Signal à Add Stimulators.

Stimulator Selection window akan muncul (gambar 16). Untuk input A, B dan C

pilihlah bit stimulator clock seperti yang terlihat pada gambar 16. Sedangkan Y adalah

keluaran atau output dari rangkaian.

s

Gambar 16 : Stimulator Selection Window

 Sekarang simulasikan rangkaian. Untuk itu pilih View à Main Toolbox untuk

menampilkan Simulator window. Setelah Simulator window muncul lakukan  simulasi

rangkaian dengan klik step atau long maka Timing Digram akan muncul.

 Dari Timing Diagram (gambar 17) terlihat bahwa rangkaian yang didisain sudah

sesuai dengan rancangan yang diharapkan. Output (Y) terlihat telah memberikan output

yang benar yaitu apabila semua masukan bernilai 1 maka keluarannya bernilai 1 (lihat

tabel kebenaran Gerbang AND).

Gambar 17 : Timing Diagram
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Untuk pembahasan sistem digital selanjutnya akan menggunakan simulator Xilinx.

4.6 Simulasi gerbang digital dasar

4.61 Gerbang AND

 adalah gerbang yang memberikan keluaran hanya bila semua masukan ada.

Dengan kata lain gerbang AND merupakan gerbang semua atau tidak ada ; keluaran

hanya terjadi bila semua masukan ada. Rancangan gerbang AND seperti yang telah

dijelaskan pada pembahasan Xilinx Schematic pada bagian sebelumnya. Lihat Gambar

13 untuk schematic editor dan gambar 17 untuk simulasi rangkaian gerbang AND.

4.6.2 Gerbang OR

 adalah gerbang salah satu atau semua; keluaran terjadi bila salah satu atau

semua masukan ada. Gerbang OR memberikan keluaran 1 bila salah satu masukan atau

ke dua masukan adalah 1. Lihat gambar 18 dan 19.

Gambar 18 : Schematic editor gerbang OR

Gambar 19 : Simulasi gerbang OR

4.6.3 Gerbang NOT

 adalah gerbang logika yang memberikan keluaran tidak sama dengan

masukannya. Gerbang NOT disebut juga inverter. Gerbang ini mempunyai sebuah

masukan dan sebuah keluaran, yang dilakukannya hanyalah membalik sinyal masukan;

jika masukan tinggi, keluaran adalah rendah, dan sebaliknya. Lihat gambar 20 dan 21.
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Gambar 20 : Schematic editor gerbang NOT

Gambar 21 : Simulasi gerbang NOT

5.6.4 Gerbang NAND (NOT-AND)

adalah gerbang AND yang diikuti gerbang NOT. Lihat gambar 22 dan 23.

Gambar 22 : Schematic editor gerbang NAND

Gambar 23 : Simulasi gerbang NAND

4.6.5 Gerbang NOR (NOT-OR)

adalah gerbang OR yang diikuti gerbang NOT. Lihat gambar 24 dan 25.

Gambar 24 : Schematic editor gerbang NOR
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Gambar 25 : Simulasi gerbang NOR

4.6.6 Gerbang XOR

Gerbang ini mempunyai dua masukan dan satu keluaran. XOR adalah nama lain dari

OReksklusif.

Disebut demikian sebab gerbang XOR memberikan keluaran 1 bila masukan pertama

atau masukan kedua adalah 1, namun tidak kedua-duanya. Dengan kata lain, gerbang

XOR mempunyai keluaran 1 hanya bila ke dua masukannya berbeda dan keluarannya

0 apabila ke dua masukannya sama. Lihat gambar 26 dan 27 yang memberikan contoh

dua gerbang XOR.

Gambar 26 : Schematic editor gerbang XOR

 Gambar 27 : Simulasi gerbang XOR


