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Panduan Umum Keselamatan Praktikum 

 

Keselamatan 

Untuk mewujudkan praktikum yang aman diperlukan perhatian dan partisipasi menyeluruh dari 

seluruh elemen pengguna laboratorium, termasuk praktikan. Panduan keselamatan dan 

pengunaan peralatan laboratorium yang tertera pada bagian ini wajib dipatuhi oleh seluruh 

praktikan. 

 

Bahaya Listrik 

1. Perhatikan dan pelajari lokasi yang menjadi sumber kelistrikan seperti stop-kontak dan 

circuit breaker, dan cara pelajari cara menyalakan listrik serta mematikannya. Jika 

melihat ada kejanggalan ataupun kerusakan yang berpotensi menimbulkan bahaya, 

diharapkan segera melapor pada asisten. 

2. Hindari daerah atau benda yang berpotensi menimbulkan bahaya listrik seperti sengatan 

listrik/setrum, misalnya kabel jala-jala yang terkelupas dan sebagainya. 

3. Hindari melakukan sesuatu yang diluar prosedur, karena memungkinkan untuk 

menimbulkan bahaya listrik pada diri sendiri atau orang lain. 

4. Waspada terhadap bagian tubuh yang basah akibat keringat atau sisa berwudhu, 

keringkan bagian yang basah tersebut terlebih dahulu. 

Jika terjadi kecelakaan seperti tersengat arus listrik, berikut ini adalah prosedur yang harus 

dilakukan oleh seluruh praktikan: 

1. Jangan panik. 

2. Matikan semua peralatan elektronik dan sumber listrik di meja masing-masing dan di 

meja praktikan yang tersengat arus listrik. 

3. Bantu praktikan yang tersengat arus listrik untuk melepaskan diri dari sumber listrik. 

4. Beritahukan dan meminta bantuan asisten dan orang-orang yang ada di sekitar tentang 

terjadinya kecelakaan tersengat listrik. 

 

Bahaya Api dan Panas Berlebih 

1. Dilarang membawa benda-benda mudah terbakar seperti korek api, gas, dll ke dalam 

ruangan praktikum bila tidak disyaratkan dalam modul praktikum. 

2. Hindari melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan api, percikan api atau panas yang 

berlebihan. 

3. Waspada terhadap bahaya api atau panas berlebih pada setiap aktivitas praktikum 

 

Jika terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh bahaya api atau panas berlebih, berikut ini adalah 

prosedur yang harus dilakukan oleh seluruh praktikan: 
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1. Jangan panik. 

2. Beritahukan dan minta bantuan asisten dan orang-orang yang ada di sekitar tentang 

terjadinya bahaya api atau panas berlebih. 

3. Matikan semua peralatan elektronik dan sumber listrik di meja masing-masing. 

4. Menjauh dari ruang praktikum 

 

Bahaya Benda Tajam dan Logam 

1. Dilarang membawa benda tajam seperti pisau, gunting dan sejenisnya ke ruang praktikum 

bila tidak diperlukan untuk pelaksanaan percobaan. 

2. Dilarang memakai perhiasan dari logam sepert cincin, kalung, gelang dan sebagainya. 

3. Hindari daerah, benda atau logam yang memiliki bagian tajam dan dapat melukai orang 

lain. 

4. Waspada agar tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan luka pada diri sendiri 

atau orang lain 

 

Lain-lain 

Praktikan dan asisten dilarang membawa makanan dan minuman ke meja praktikum. 

 

Sanksi 

Pengabaian panduan keselamatan laboratorium di atas dapat dikenakan sanksi tidak lulus mata 

kuliah praktikum yang bersangkutan. 

  



4 

 

Panduan Umum Penggunaan Peralatan Laboratorium 

 

Penggunaan Peralatan Laboratorium 

1. Sebelum menggunakan peralatan praktikum, praktikan diharapkan sudah memahami 

penggunaan alat praktikum yang ada di laboratorium. 

2. Perhatikan dan patuhi peringatan yang tertera pada alat praktikum dan petunjuk manual 

alat tersebut. 

3. Pahami fungsi alat praktikum dan menggunakannya untuk aktivitas yang sesuai dengan 

fungsinya. Menggunakan alat praktikum diluar fungsinya dapat menimbulkan kerusakan 

alat dan bahaya keselamatan praktikan dan asisten. 

4. Pahami jangkauan kerja alat praktikum dan menggunakannya sesuai dengan jangkauan 

kerja dan spesifikasinya. Menggunakan alat praktikum di luar jangkauan kerja dan 

spesifikasinya dapat menimbulkan kerusakan alat dan bahaya keselamatan praktikan. 

5. Pastikan seluruh peralatan praktikum aman dari benda tajam, api atau panas berlebih, 

maupun benda lain yang dapat mengakibatkan kerusakan alat. 

6. Dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengotori atau merusak alat praktikum. 

7. Kerusakan alat praktikum menjadi tanggung jawab bersama rombongan praktikum 

tersebut. 
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MODUL I  

DASAR 

 

1.1. Tujuan   

1. Dapat membuat satu rangkaian penanganan sinyal elektrik sebagai sinyal biner dan 

menjadikan sebagai input dan output sinyal yang dilihat dengan menggunakan LED. 

2. Dapat membuat satu rangkaian sinyal input bernilai biner, dan rnenghasilkan output 

dengan menggunakan gerbang-gerbang logika dasar yang berbeda  

3. Dapat membuat desain satu rangkaian logika kombinasional dengan langkah Top Down. 

4. Dapat merancang satu komponen kombinasional standar seperti satu dekoder atau mux. 

 

1.2. Dasar Teori 

1.2.1. Pendahuluan 

Sinyal Elektrik adalah analog, berarti mereka bisa menerima satu jumlah tingkat tegangan 

mungkin tanpa batas. Memperlakukan satu sinyal elektrik sebagai sebuah sinyal digital 

(biner), berarti sinyal tersebut dipandang sebagai sinyal yang mempunyai hanya dua nilai 

kemungkinan (seperti tegangan tinggi atau tegangan rendah). Pada sinyal Digital 

memungkinkan kreasi rangkaian komputasi berbasis pada prinsip dari Aljabar Boolean. 

 

1.2.2. Desain Rangkaian Logika Kombinasional 

Desain logika kombinasional mencakup pembuatan rangkaian dimana nilai sinyal biner 

output sebagai fungsi yang merepresentasikan kombinasi rangkaian biner dan nilai sinyal 

input. Seperti rangkaian yang digunakan sebagai gerbang logika boolean dasar, seperti 

gerbang DAN (AND), ATAU (OR), dan TIDAK (NOT). Perilaku kombinasional dapat 

digambarkan menggunakan tabel kebenaran atau persarmaan boolean. Proses desain 

sebuah logika kombinasional sederhana mencakup tiga tahap:  

1. Menangkap perilaku fungsi yang diinginkan sebagai sebuah tabel kebenaran atau 

suatu persamaan. 
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2. Mengkonversikan ke satu persamaan boolean (jika diperlukan) dan minimisasi 

persamaan 

3. Implementasikan suatu persamaan sebagai sebuah rangkaian. 

 

1.3. Prosedur Percobaan 

1.3.1. Sinyal Biner di/dalam Rangkaian Menggunakan Breadboards 

Aktivitas A: Tombol/Switch Tunggal dan Rangkaian LED  

Dalam percobaan ini, walaupun LED bisa menyala dengan intensitas berbeda yang tanpa 

batas, kita mempertirnbangkan rangkaian LED ini sebagai sebuah divais biner, baik pada 

saat ON atau OFF. Kita memperlakukan sinyal memasuki LED sebagai sebuah sinyal 

biner, baik saat menjadi tegangan tinggi atau tegangan rendah 

 

Gambar 1 Rangkaian konseptual hubungan suatu tombol ke LED 

 

1. Gunakan satu breadboard, buat satu rangkaian dasar yang menghubungkan satu 

tombol (atau switch) ke satu LED, seperti pada gambar 1. 

2. Tutup tombol, sehingga LED menjadi menyala (on). 

3. Buka tombol, sehingga LED padam (off) 

 

 Aktivitas B: DIP Switch dan Rangkaian LED 

 

 

Gambar 2 Rangkaian konseptual hubungan satu DIP Switch ke LED 
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1. Gunakan satu breadboard, buat satu rangkaian dasar dimana menampilkan pada 

LED suatu bilangan biner menggunakan satu DIP Switch 4-posisi, sebagaimana 

pada gambar 2. 

2. Mengatur tombol untuk merepresentasikan bilangan biner 6, dan amati nornor itu 

yang diperagakan di LED. 

 

1.3.2. Percobaan dengan Gerbang-Gerbang Dasar 

Aktivitas A: Rangkaian Tiga Gerbang 

 

Gambar 3 Rangkaian untuk mengamati perilaku dari gerbang logika dasar. 

 

1. Gunakan satu breadboard dan ICs berisi gerbang logika. 

2. Buat satu rangkaian dengan dua input biner dan tombol, dan output dengan nilai 

NOT, OR, AND, seperti pada gambar 3. 

3. Mengatur tombol kedua-duanya (A/B) pada setiap empat bentuk kemungkinan 

(buat tabelnya!) 

4. Untuk setiap kemungkinan, amati output dan setiap gerbang terhadap LED. 

 

 Aktivitas B: Rangkaian Fungsi Khusus 

1. Gunakan satu breadboard dan ICs berisi gerbang logika. 

2. Buat suatu rangkaian untuk menghitung fungsi F = c‟(h + p). 

3. Gunakan tiga tombol, c, h, dan p, untuk input, dan satu LED untuk output F, 

seperti pada gambar 4.  
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4. Prediksikan ketika output fungsi akan berlogika 1 dengan cara membuat satu tabel 

kebenaran dan fungsi. 

5. Mengatur tombol pada setiap bentuk kemungkinan yang ada, amati output untuk 

setiap bentuk kemungkinan, dan verifikasi hasil observasi dibanding pada tabel 

kebenaran yang telah dibuat. 

 

Gambar 4 Khusus berfungsi rangkaian. 

 

1.3.3. Proses Desain Logika Kombinasional 

Aktivitas A: Rangkaian Lampu Sorot Halaman Belakang 

Gunakan proses desain logika kombinasional untuk mengimplementasikan satu rangkaian 

digital dimana mengontrol suatu lampu sorot halaman belakang. Lampu sorot akan 

menyala hanya ketika kedua situasi berikut hold: Sebuah input sensor lampu L adalah O 

(menandakan kegelapan), DAN satu input sensor gerak M adalah 1 (menandakan 

gerakan). Satu input tombol tambahan S 1, membuat cahaya menyala, tanpa 

menghiraukan nilai dan L dan M. Menyalakan cahaya adalah memenuhi output F 1. 

Sebuah diagram blok sistern adalah diperlihatkan di/dalam gambar 5. 

  

Gambar 5 Diagram blok Rangkaian Lampu Sorot Halaman Belakang 

Ikuti tahap proses desain logika kombinasional untuk membuat satu rangkaian sistem 

ini: 
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1. Menangkap fungsi: Menangkap perilaku sistem ini menggunakan yang manapun, 

baik satu tabel kebenaran atau satu persamaan boolean — anda pilih metoda paling 

alami untuk perilaku sistem ini. 

2. Mengkonversi ke persamaan: Jika anda menangkap fungsi sebagai satu tabel 

kebenaran, mengkonversi ke satu persamaan dengan OR semua istilah yang 

membangkitkan output 1. Anda kemudian ingin dapat menggunakan transformasi 

dan aijabar boolean untuk mengurangi istilah dan literais dalam persamaan. 

3. Mengimplementasikan rangkaian berbasis gerbang: Menerapkan persamaan 

sebagai sebuah rangkaian [yang] menghubungkan input melalui gerbang logika 

ke/pada output. Jika anda sedang menerapkan rangkaian ini menggunakan ICs 

sederhana dan breadboards atau dengan menggunakan suatu pengembangan FPGA 

board, gunakan satu tombol untuk masing-masing input dan satu LED untuk 

output. Kemudian, set tombol untuk menghasilkan setiap kombinasi input, dan 

mengamati output untuk setiap beberapa kombinasi. 

 

 Aktivitas B: Button Pad untuk Konverter Biner 

Gunakan proses desain logika kombinasional untuk mengimplementasikan satu 

rangkaian digital yang mengkonversi dan penekanan (press) satu dan empat tombol 

kedalam satu bilangan biner dua bit. Sebuah diagram blok sistem diperlihatkan dalam 

gambar 6. Ketika tombol b0 ditekan, output harus 00. Menekan b1 output harus 01 

(L1=O, LO=1), menekan b2 output harus 10, dan menekan b3 output harus 11. Ketika 

tombol apapun ditekan, output B harus 1. Ketika tidak ada tombol ditekan, B hams O, 

dan L1LO harus 00. 

 

Gambar 6 Diagram blok Button Pad konverter biner. 

Ikuti tahap proses desain dari logika kombinasional untuk membuat satu rangkaian 

menerapkan sistern ini: 
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1. Menangkap fungsi: Menangkap perilaku sistern ini menggunakan yang 

manapun, baik tabel kebenaran atau persamaan Boolean — anda pilih metoda 

paling alami untuk perilaku sistem ini. 

2. Mengkonversi ke persamaan: Jika anda menangkap fungsi sebagai satu tabel 

kebenaran, kernudian untuk setiap output, konversikan ke persamaan dengan OR 

semua istilah yang mernbangkitkan output 1. Anda dapat kemudian ingin 

menggunakan transformasi dan aijabar boolean untuk mengurangi istilah dan 

literais persamaan anda. 

3. Mengimplementasikan rangkaian berbasis gerbang: Menerapkan persamaan 

sebagai sebuah rangkaian yang rnenghubungkan input melalui gerbang logika 

ke/pada output. Berhati-hati untuk mendefinisikan fungsi seperti menangani 

situasi dari tombol lebih dan satu ditekan pada saat bersamaan. Perlakukan situasi 

itu seperti tidak ada tombol yang ditekan. Jika anda sedang menerapkan rangkaian 

ini rnenggunakan ICs sederhana dan breadboards atau dengan menggunakan 

suatu pengembangan FPGA board, gunakan satu tombol untuk masing masing 

input dan satu LED untuk output. Kemudian, tekan masing-masing tombol, dan 

amati output untuk setiap beberapa kombinasi. Juga mencoba menekan berbagai 

tombol secara simultan dan mengamati output. 

 

1.3.4. Merancang Satu Komponen Kombinasional Standar 

Aktivitas A: 4x1 mux desain 

Buat satu 4x1 multiplexer, menggunakan desain standar terdiri dan empat 3-input 

gerbang AND, satu 4-input gerbaiig ATAU, dan dua inverters. 

 

Gambar 7 Diagram blok dan satu 4x1 mux sistem, menggunakan tombol dan LED. 
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Jika anda sedang menerapkan rangkaian ini menggunakan ICs sederhana dan satu 

breadboard atau dengan rnenggunakan suatu pengembangan papan FPGA, gunakan satu 

tombol untuk masing-masing input dan satu LED untuk output, sebagaimana di gambar 

7. 

Kemudian, pilih tombol (s1, s0) untuk membangkitkan setiap empat kombinasi pemilih 

input (00, 01, 10, 11). Untuk setiap kombinasi, memilih satu jalur data input (i0, il, i2, i3) 

untuk melihat bagaimana perubahan adalah merefleksikan di output D. Verifikasi bahwa 

saluran data input terpilih tampak di D — seperti, untuk sls0=01, D harus yang selalu 

sama nilai i1. 
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MODUL II 

DESAIN LOGIKA SEKUENSIAL 

 

2.1. Tujuan 

1. Dapat mengetahui perilaku sekuen waktu pada rangkaian sekuensial, khususnya 

bagaimana register ter-update dalam bingkaian waktu. 

2. Dapat menangkap satu FSM sederhana, dan mengkonversi ke satu rangkaian sekuensial 

dengan menerapkan 5-step desain proses pengontrol. 

3. Dapat mengetahui bagaimana merancang satu komponen datapath dasar dan menjadi 

terbiasa dengan data biner multi-bit. 

 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Rangkaian Sekuensial 

Desain logika sekuensial mencakup membuat rangkaian yang mempunyai memori, yang 

berarti output rangkaian adalah satu fungsi dari  urutan dan nilai yang telah muncul di 

input rangkaian. Beberapa rangkaian menggunakan register untuk menyimpan bit — 

sebagai contoh,  satu register 8-bit penyimpanan delapan bit. Perilaku Sekuensial dapat 

digambarkan menggunakan satu mesin FSM, dan implemntasinya menggunakan satu 

arsitektur standar, dikenal sebagai satu pengontrol, yang terdiri dan suatu state (keadaan) 

register dan kombinasi logika. Rangkaian sekuensial dapat dirancang menggunakan satu 

proses lima-langkah: 

  (1) menangkap FSM 

  (2) menciptakan arsitektur 

(3) meng-encode state 

(4) menciptakan table state, dan 

(5) menerapkan logika kombinasional 
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2.2.2. Komponen Datapath  

Beberapa sistem dapat diimplementasikan menggunakan kombinasional dan/atau 

sekuensial proses desain yang di kenalkan sebelumnya. Banyak sistem berhubungan 

dengan data multi-bit, seperti sam sistem penjumlahan dua bilangan 8-bit. Walaupun 

beberapa sistem bisa diterapkan dengan hanya menggunakan kombinasional dan 

sekuensial desain proses, tapi desain tersebut menjadi jauh lebih sederhana melalui 

penggunaan apa yang disebut sebagai komponen datapath, yang khusus dirancang untuk 

menangani data multi-bit. Satu register N-bit adalah satu jenis dari komponen datapath, 

digunakan untuk menyimpan data. Satu Adder N-bit adalah datapath komponen yang 

melakukan satu komputasi data, khususnya menambahkan dua bilangan N-bit. Satu N-bit 

Up Counter adalah komponen datapath lain membungkus kedua penyimpanan dan 

komputasi data. 

2.3.  Prosedur Percobaan  

2.3.1. Dasar Behavior Register 

 Aktivitas : Sistem Occupancy Lot Parkir 

Buat satu rangkaian untuk menampilkan space yang tersedia dalam satu lot parkir, 

diagram blok diperlihatkan pada gambar 8. Lot parkir mempunyai empat space 

perparkiran, dengan sensor p3, p2, pl, dan p0. Input 1 akan diberikan ke sistem jika suatu 

mobil menduduki ruang/spasi yang bersesuaian. Sekali setiap menit, satu input C 

berdenyut ke 1 dan kembali ke 0. Sistern rnernpunyai tiga set output empat bit. Set 

pertama, a3-a0, harus memperlihatkan (Spot) perparkiran yang diduduki saat ini pada saat 

rising edge dan C. Set kedua, b3-h0, harus memperlihatkan (spot) perparkiran yang 

tersedia saat ini pada saat rising edge dari C. 
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 Gambar 8 Diagram blok satu sistem pernilikan arena parkir, dan input contoh serta 

output dengan dua mobil memarkir (menganggap sebelumnya semua kosong) 

 

Ketiga set, c3-c0,yang harus memperlihatkan noda yang telah diduduki di pinggir 

peningkatan dan C itu mendahului pinggir peningkatan terkini dan C. 

Gambar 8 memperlihatkan diagram blok sistem yang diinginkan, dengan nilai output 

suatu contoh ketika mobil diparkir di/dalam space p0 dan p3, a3-a0 memperlihatkan 

ruang yang diduduki (1001), b3-b0 memperlihatkan space tersedia (0110), dan c3-cO 

memperlihatkan space yang diduduki sebelumnya yang dianggap kosong serta 2 mobil 

baru saja tiba (0000). 

 

Gambar 9 memperlihatkan suatu rangkaian parsial implementasi dari sistem yang 

diinginkan yang menggunakan dua register 4 bit. Lengkapi rangkaian. (diperlukan 

hanya menambahkan kawat dan inverters; tidak diperlukan register tambahan. 

Prediksikan output jika p3-p0 adalah 0000 selama C rising edge pertama, 0101 selama 

C rising edge kedua, 0111 selama C rising edge ketiga, dan 1111 selama C rising edge 

keempat. 

 

 Gambar 9 Implementasi rangkaian parsial suatu sistem occupancy lot parkir. 

 

2.3.2. Proses Desain Kontroler 

 Aktivitas : Pengirim kode-tombol Serial  

Merancang satu rangkaian sekuensial yang mentransmisikan serentetan dua bit di satu 

output P, satu bit setiap sikius clock, untuk menunjukan tombol mana yang ditekan dan 
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dua tombol. Jika tidak ada tombol yang ditekan, output sistem harus 0. Ketika tombol A 

ditekan (dideteksi ketika input A adalah 1), output sistem harus 1 lalu 0. Ketika tombol B 

ditekan, output sistem harus 1 lalu 1. Gambar 10 menunukkan satu diagram blok dan 

sistem, dan contoh bentuk gelombang ditunjukkan perilaku sistem ketika tombol A 

ditekan. 

 

Gambar 10 Diagram blok dari satu pengirim kode-tombol serial. 

 

Transmisi Serial dari satu kode tombol dilakukan untuk divais „remote-control’ seperti 

TV dan radio-kontrol maman mobil, sebagai contoh, sebagaimana digunakannya 

frekuensi radio tunggal untuk transmisi. Dengan cara membuat divais secara normal 

output 0, lalu membuat kode tombol mulai dengan 1 (dikenal sebagai start bit), divais 

penerima bisa mendeteksi ketika satu tombol ditekan. Divais penerima kemudian 

meneliti bit (atau bit-bit) terjadi setelah yang pertama 1 untuk menentukan yang tombol 

aktual ditekan. 

 

Ikuti proses desain 5-step suatu pengontrol untuk membuat rangkaian implementasi 

sistem ini: 

 

1. Menangkap FSM: Gambarkan sistem dengan menggunakan suatu FSM. Isyarat: 

FSM Anda paling sedikit memiiki sepuluh state. Anda mungkin ingin state untuk 

menantikan satu tombol ditekan, kemudian beberapa state untuk mengirimkan 

kode serial yang sesuai. Pastikan untuk mempertimbangkan semua skenario 

kemungkinan tombol ditekan (apa yang terjadi jika kedua tombol ditekan secara 
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simultan?) — di/dalam kata lain, meyakinkan transisi FSM rnencakup semua 

kombinasi input yang mungkin untuk masing-masing state. 

 a.. Jika anda mempunyai satu simulator FSM, simulasikan FSM anda untuk urutan 

berbeda dari menekan tombol, dan amati bentuk gelombang output. 

2. Buat arsitektur: gambar ukuran dari register state diperlukan, logika 

kombinasional, dan input/output dari logika itu. 

3. Encode state: Gunakan biner encoding manapun dan FSM state. 

4. Buat table state: Mengkonversi FSM table state menggunakan encoding anda. 

5. Implementasi logika kombinasional: Buat logika kombinasional dan table state. 

 

Satu metoda untuk mengarnati output adalah menggunakan satu penganalisis logika (satu 

bagian khusus dari peralatan perangkat keras untuk mengamati sinyal digital yang 

kecepatan tinggi di atas/terhadap kawat). Metoda lain adalah menghubungkan output 

ke/pada satu LED menggunakan satu clock yang sangat lambat mempunyai masa satu 

detik atau  lebih, barangkali dicapai dengan menggunakan satu rangkaian pembagi clock, 

sedemikian rupa sehingga LED berkedip tampak oleh mata manusia. 

 

2.3.3. Perancangan Sederhana Komponen Datapath 

 Aktivitas A: 4-bit carry ripple adder 

Sebuah N-bit Adder menjumlahkan 2 bialangan N-bit dengan carry-in bit, menghasilkan 

hasil jumlah (Sum) N-bit dan carry out bit pada gambar 12. 

 

Gambar 12 Diagram blok dari satu ular berbisa 4-bit. 
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Walaupun kita bisa merancang satu rangkaian 4-bit adder menggunakan logika 

kombinasional desain proses, rangkaian yang dihasilkan akan cukup besar. Sebagai 

gantinya, kita bias menggunakan satu pendekatan desain yang lebih cerdas, yang meniru 

bagaimana bilangan dijumlahkan dengan tangan. 

 

Penambahan dengan tangan adalah dilakukan satu kolorn pada suatu saat. Kolom paling 

kanan akan ditambahkan b0+a0+ci, untuk menghasilkan hasil jumlah bit s0 dan satu 

carry bit untuk kolom berikutnya, yang kita sebut sebut c1. Kita sebut Adder tersebut 

sebagai full adder, yang menambahkan tiga input bit a, b, dan C, dan meinbangitkan hasil 

jumlah S dan carry Co. Menggunakan logika kombinasional desain proses, kita 

menemukan itu S= a xor b xor C, dan Co = bc + ac + ab. 

 

Merancang satu rangkaian penambah penuh menerapkan persamaan tersebut di atas. 

Sekarang hubungkan empat full-adders untuk menciptakan sam 4-bit adder, seperti pada 

gambar 13. Gambar tidak memperlihatkan seluruh koneksi dari input dan output pada 

full-adders, tetapi anda hams bisa menentukan koneksi itu secara mudah. 

 

Gambar 13 Struktur umum 4-bit Adder membangun dan 4 full-adders. 

 

 Mensimulasikan sistem dan mengamati output. 

Coba menambahkan beberapa bilangan seperti 0000+0000+0 (yang harus 

menghasilkan 0 0000) dan 0001+0001+0 (yang harus sama 0 0010). Juga mencoba 

rnenambahkan beberapa bilangan lebih besar, seperti 1111+1111+0 (harus sama 1 

1110), dan 1111+1111+1 (yang harus sama 1 1111). Itu mungkin untuk dua 4-bit 

bilangan dan satu carry untuk menghasilkan satu bilangan lebih besar untuk 

merepresentasikan penggunaan 4 bit sum serta satu bit carry out? Catatan bahwa Adder 
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di atas mengasumsikan input adalah bilangan tak bertanda (, misalnya., input bukan 

bilangan berformat 2‟s complement). Gunakan dip switch sebagai input dan LED 

sebagai output. 

 

 Aktivitas B: Up Counter 

Sebuah Up Counter 4-bit menghitung dan 0-15, Naik sekali setiap rising edge dan 

sinyal clock, kembali ke 0 ketika hitungan mencapai 15, dan menentukan satu. output tc 

(count terminal) ke 1 Di dalam biner, urutannya: 0000, 0001, 0010, ..., 1110, 1111 

(tc=1), 0000, 0001, . Sebuah diagram blok dan up counter 4-bit diperlihatkan dalam 

gambar 14. Konter hanya menghitung ketika satu input cnt adalah 1. 

 

Gambar 14 Diagram blok dari satu Counter Up 4-bit 

 

Walaupun dapat dirancang satu rangkaian up counter 4-bit menggunakan 5-langkah 

desain proses logika sekuensial (mulai dan suatu FSM), proses akan cukup susah 

sehubungan dengan adanya banyak state — terutama untuk konter lebih besar (e.g., 

satu up counter 16-bit akan ada lebih dan 64,000 state). Sebagai gantinya, merancang 

satu up counter 4-bit dengan cara mengkombinasikan satu 4-bit register dan 4-bit 

incrementer. Pertama diperlukan untuk merancang 4-bit register yang hams 

mempunyai satu kendali input (untuk Load), dimana cnt input dihubungkan. Kemudian 

diperlukan rancangan sebuah 4-bit incrementer, yang menambahkan 1 pada satu 4-bit 

input untuk rnenghasilkan satu oùtput 4-bit. Anda bias merancang incrementer dengan 

cara menghubungkan empat half adder. Hubungkan register dan incrementer untuk 

membentuk up counter. Gunakan satu 4-input gerbang AND (DAN) untuk 

mengimplementasikan output tc. 
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Simulasikan sistem dan amati output untuk situasi masukan cnt=0 dan cnt=1. 

Tergantung pada simulator anda, simulasi mungkin belurn menghasilkan urutan 

hitungan, tetapi sebagai ganti mungkin sudah menghasilkan c3-c0 ke nilai yang tak 

terdefinisi untuk keseluruhan simulasi. Untuk memecahkan masalah ini, diperlukan 

inisialisasi register di dalam counter beberapa nilai dikenali, seperti 0000. Anda bisa 

melakukan bahwa dengan cara membuat satu register dengan satu nilai input yang 

jelas, lalu menambahkan satu input yang jelas ke/pada up counter (dengan 

menghubungkan ke/pada register inpùt jelas). Kemudian, pada awal simulasi, pertama 

perlu untuk bersihkan up counter, lalu anda bisa meng-enabel hitungan. 
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MODUL III  

DESAIN REGISTER TRANSFER LEVEL 

 

3.1. Tujuan 

1. Dapat menghasilkan satu datapath yang mampu menerapkan high level mesin state data 

beroperasi secara sederhana. 

2. Dapat membuat satu pengontrol yang menggunakan suatu datapath untuk mencapai 

perilaku dari suatu high level mesin sate. 

 

3.2. Dasar Teori 

Komponen Datapath, seperti register, Adder, dan Counter, dapat dihubungkan 

membentuk apa yang dikenal sebagai datapaths. Datapath dapat berpotensi membentuk 

transformasi kompleks terhadap data, dengan cara melakukan urutan pemindahan data 

dan register, melalui komponen datapath yang menghitung seperti adder, dan kembali ke 

register. Beberapa urutan pindahan/gerakan akan diatur oleh pengontrol. Mengkaptur satu 

sistem perilaku yang diinginkan, kemudin mengimplementasikan perilaku (behavior) 

menggunakan gabungan (kerjasama pengontrol dan datapath (bersama-sama) disebut 

suatu prosesor, dan ini disebut sebagai merancang RTL. Desain RTL dapat dilaksanakan 

menggunakan satu proses empat-langkah: 

1. Menangkap suatu mesin state high level,  

2. Menciptakan satu datapath  

3. Menghubungkan datapath ke satu pengontrol,  

4. Menghasilkan pengontrol FSM. Setelah itu, FSM dapat diterapkan sebagai sebuah 

pengontrol. Tahap lain adalah penentuan dari frekuensi maksimurn clock untuk 

menghasilkan rangkaian. 

 

3.3. Prosedur Percobaan 

3.3.1. Menerapkan Kostumise Prosesor yang Ditentukan HES Mesinnya 



21 

 

 Aktivitas A: Menjumlahkan Dua Bilangan dan Mengkonversi ke 7 Segmen 

Dalam aktivitas ini kita akan menjumlahkan dua bilangan biner yang disimpan pada dua 

register (4 bit, tentihlya bias 8-32 bit sesuai register yang tersedia), Penjumlahan 

dilakukan menggunakan Full Adder 4 bit sehingga menghasilkan 4 bit SUM dan 1 bit 

Carry out. Hasil 4 bit SUM ditempatkan ke register 4 bit yang lain dimana yang 

outputnya akan didisplaykan dengan LED secara biner. Output biner ini akan didiolaykan 

juga mengganakan 7 segmen dengan tampilan (0,1,2..9, lalu a, b, c, d, e dan f). Gunakan 

Encoder biner yang dibuat menggunakan memori yang diisi datanya berdasarkar alamat 

0000 (dengan data 0 BF) . . . . . 1 1 1 1 (dengan data f=F 1) Blok diagaram terlihat pada 

gambar 15. 

 

 

 Langkah-langkah kerja: 

1. Isi alamat memori dan 0-15 dengan data penampilan display 7 segmen 0 — f, 

data buat di rumah sebagai Tugas Pendahuluan.  

2. Cek output memori apakah sesuai display tiap alamatnya, kalau belum 

perbaiki  

3. Gunakan Clock dengan tombol S, isi register 1 dan 2 bilangan biner yang akan 

dijumlahkan: 1 ÷3, 5+ 8, 7 + 11 

4. Cek hasil binernya pada lampu LED dan cek hasil pada 7 segmen. 

 

 Aktivitas B : Router Jaringan (Tidak Harus diPraktekkan)  

Fungsi dasar dari satu chip router jaringan adalah menerima suatu paket yang datang, 

membaca alamat tujuan paket, dan mengirimkan paket keluar melalui dan satu atau 

beberapa port dasar pada alamat tersebut. Sebuah paket berisi data akan dikirim melalui 
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jaringan (seperti data yang bersesuaian kepada bagian dan email message atau suatu 

gambar). Sebuah paket bisa juga berisi alamat, bit-bit error checking, dan banyak 

lainnya. 

 

Dalam aktivitas ini, kita akan mempertimbangkan suatu router yang benar-benar 

disederhanakan, dengan diagram blok seperti gambar 16. Router mempunyai 24-bit 

input dikompres menjadi 3 byte: byte I(7..0) adalah alamat tujuan paket, byte I(15..8) 

adalah data, dan  byte I(23..16) adalah satu checksum (untuk diterangkan kemudian). 

Satu 1- bit input lE berdenyut ke 1 untuk satu siklus clock ketika satu paket valid 

datang. Router mempunyai dua 24-bit output port, Pl dan P2, yang masing-masing 

dengan bersesuaian enable port P1E dan P2E. Sebuah paket dengan alamat kurang dan 

128 haruss melalui Pl, sementara paket dengan alamat 128 atau lebih harus melalui P2. 

Routing paket ke/pada port memerlukan penulisan keseluruhan paket 24-bit ke/pada 

port, dan sinyal enable port dalam 1 clock cycle. 

 

Gambar 16 Diagram blok sederhana sistem router jaringan. 

 

Pengirim paket menghitung checksum byte ketika penjumlahan dari lain dua byte 

paket. Sebagai contoh, jika satu tujuan paket menghadapi adalah 15 dan data adalah 12, 

checksum harus 27 (di/dalam biner, tentu saja). Jika router mendeteksi bahwa satu 

paket checksum adalah salah, kemudiari satu error harus terjadi selama perjalanan 

paket ke/pada router; dalam hal mana router tidak harus mengarahkan paket. 
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Gambar 17 High Level Mesin state dan sistem router jaringan sederhana 

 

Gambar 17 menggambarkan suatu High Level state mesin menggambarkan perilaku 

router. Router menunggu pada saat state WaitPkt sampai kedatangan dari satu paket 

ditunjukan oleh sinyal IE=1. Router kemudian menyimpan paket dalam register pkt 

(paket hanya dijamin eksis terjadi pada saat input I untuk satu sikius clock), dan 

checksum dihitung pada state Check1. Pada saat state Check2, checksum dipindahkan 

ke register cs, sehingga state mengabaikan paket jika Cs tidak sama paket checksum 

byte (Catatan: satu kesalahan ditempatkan pasa transisi yang berasal dan state Check1, 

tetapi transisi itu akan dibaca nilai lama dan cs, bukan komputasi nilai baru state 

tersebut dan diupdate pada clock berikutnya. Kesalahan umum lain adalah membaca 

pkt pada state Check1 ketika menghitung checksum, tetapi pkt juga tidak akan 

dibaharui sampai clock berikutnya). Jika checksum OK, kemudian router memproses 

untuk mengarahkan di state Route. Transisi dan state membawa kita untuk menjadikan 

state Route1 jika alamat adalah kurang dari 128, dan untuk menyatakan Route2 jika 

Iainya. Pada State tersebut menulis paket ke port yang sesuai dan rnenetapkan enable 

output ke 1. Router kemudian kembali ke penantian paket lain.  
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Gambar 17 merepresentasikan penyelesaian langkah pertama desain RTL proses. 

Mensimulasikan mesin High Level Statei pada kali ini.  

Sediakan beberapa paket, beberapa dengan address kurang dan 128, beberapa lebih 

besar dan atau sepadan dengan 128, dan menanti paket yang nampak di port output 

yang sesuai. Termasuk paket dengan satu checksum byte salah, dan pastikan router 

tidak mengarahkan paket tsb.  

 

Pertanyaan: pada router ini dijamin untuk mengarahkan setiap paket yang tiba di input, 

atau mungkin router miss (“dro”) beberapa paket? Jika paket bisa drop, apakah situasi 

menyebabkan beberapa mengedropkan yang lain dan pada checksums rusak? 

 

Tahap kedua harus menciptakan satu datapath. Dengan menciptakan satu datapath 

akan mampu untuk menerapkan operasi data dan kondisi-kondisi di HLS mesin dan 

gambar 17. 

Catatan bahwa anda akan memerlukan register untuk pkt dan cs, satu Adder, dan satu 

Comparator tertentu, semua ini perlu untuk mendesain. Desain praktis yang baik agar 

selalu instantiate register-register output Pl dan P2, yang disebut P1reg dan P2reg. 

Hubungkan komponen ini dengan baik. Pastikan dalam memberikan nama ke sinyal 

Kendali harus unik pada komponen datapath. 

 

Tahap ke tiga langkah desain RTL adalah menghubungkan datapath ke pengontrol. 

Yakinkan semua input dan output sudah terhubungkan dengan baik. Berikutnya, 

melakukan keempat tahap desain RTL menghasilkan FSM untuk pengontrol. Kembali 

bahwa FSM harus mempunyai state yang sama dan struktur transisi sama dengan mesin 

HLS asli dan gambar 17, tetapi dengan semua operasi data dan kondisi-kondisi yang 

ditempat 1angkan dengan Boolean operasi serta kondisi-kondisi yang mencapai operasi 

data serta kondisi-kondisi pengontrolan datapath. Dalam hal ini, anda harus 

mensimulasikan desain anda lagi, yang struktur datapath, terhubung ke satu pengontrol 

yang menggambarkan behavior sebagai satu FSM. 
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MODUL IV 

 OPTIMASI DAN TRADEOFFS 

4.1. Tujuan 

1. Dapat menerapkan Metoda K-Map untuk minimisasi rargkaian kombinasional 2 level dan 

belajar manìpulasi aljabar sebuah persamaan 1ogika untuk mereduksi ukuran atas 

meningkatnya delay rangkaian. 

2. Dapat menerapkan satu carry-lookahead adder dan belajar bagaimana kinerja dapat 

ditingkatkan atas perubahan ukuran. 

 

4.2. Dasar Teori 

Ada lebih dan satu cara untuk mengimplementasikan sistem behavior kesuatu rangkaian. 

Beberapa perubahan suatu rangkaian meningkatkan semua ukuran minat — seperti 

perubahan pada optirnasi. Perubahari lain rneningkatkarì beberapa ukuran minat, tetapi 

memperburuk yang lain — perabahan itu adaiah dikenal sebagai tradeoffs. Optimisasi 

dan tradeoffs dapat mengakibatkan bermacarn-macam stage lain dalam desain, termasuk 

selama mendesain logika kombinasional, logika sekuensial, mendisain komponen 

datapath dan mendisain RTL. 

 

4.3. Prosedur Percobaan 

4.3.1. Optimisasi Logika Kombinasional dan Tradeoffs 

Aktivìtas A: Minimisasi dua-level dari kipas angin pintu suatu karantina bangunan 

Sebuah bangunan uriversitas untuk penelitian  ilmiah tentang serangga yang dibawa dari 

seluruh dunia. Sebagai suatu bangunan mempunyai beberapa fitur dimana membantu 

mencegah serangga asing dari luar bangunan dan rnemasuki lingkungan lokal. Satu fitur 

adalah dari dua pintu satu setelah yang lain menjadi pintu keluar, dengan satu sistem 

penguncian bahwa hanya memungkinkan salah satu dari dua pintu untuk membuka pada 

suatu saat yang sama. Fitur kedua adalah satu kipas angin meniup dari luar ke dalam yang 

menyala ketïka yang manapun pintu membuka. Kita harus merancang suatu rangkaian 
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untuk menyalakan kipas angin. Asumsikan sensor A dan B menunjukan apakah pintu 

pertama atau kedua adalah membuka, dengan membuka adalah 0 dan menutup adalah 1.  

Kipas angin harus tetap on dengan menggunakan suatu switch yang megambi1 alih, yang 

merepresentasikan input C = 1, Output F =1, Fan ON 

 

 

 

 

Gambar 17 Blok Diagram Sistem Pintu Fan Bangunan Quarantina 

Dan uraian di atas, kita bisa menangkap perilaku sistem menggunakan persamaan 

berikut: F(A,B,C) = A‟B + AB‟ + A‟B‟ + C. A‟B rnendeteksi pintu pertama adalah 

membuka dan pintu kedua menutup. AB‟ mendeteksi pintu kedua adalah membuka dan 

pintu pertama menutup. A‟B mendeteksi kedua pintu adalah membuka, yang tidak 

harus terjadi, tetapi kita berjaga sekiranya terjadi. C rnendeteksi dan mengambil-alih 

situasi.  

 

Gunakan satu breadboard dan iCs, untuk implernentasi rangkaian yang dihasilkan 

secara langsung dan persamaan di atas. Gunakan tombol untuk input dan satu LED 

untuk output. Coba semua kombinasi dan input, dan mengarnati output. Gunakan table 

dibawah untuk simulasi, 
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Sekarang, menggunakan Karnaugh-map 3-variable, digambarkan pada gambar 

dibawah untuk melakukan minirnisasi ukuran rnejadi dua-level dari rangkaian. Start 

dengan cara menggarnbar 1 di atas k-map yang bersesuaian  ke setiap term persamaan. 

 

 

 

Kemudian lakukan minimasi dengan mnggambar /menarìk jumlah lingkaran/persegi 

paling besar-mungkin sampai paling sedikit di Pikirkan persamaan yang 

diminimumkan berkenaan dengan definisi masalah asli, dan mencari satu penjelasan 

intuitif dari mengapa persamaan itu menyalakan kipas angin di bawah syarat-syarat 

yang benar. 

Reimplement/resimulate persamaan yang diminimumkan, dan mengisi nilai teramati 

untuk Fmin dalam tabel kebenaran dan gambar diatas, yang memperlihatkan nilai 

output untuk setiap kombinasi input. Bandirgkan Fmin dan Forig dalam tabel 

kebenaran, dan memverifikasi kedua-duanya persamaan rnenghasilkan perilaku serupa.  

 

Tentukan ukuran dan delay rangkaian asli serta yang diminimurnkan. Hitung ukuran 

total jumlah gerbang input (terrnasuk gerbang NOT/TIDAK) Hitung delay 

menggunakan gerbang delay yang diperlihatkan table di bawah, dan anggap satu delay 
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rangkaian adalah delay dari jalur kritis rangkaian (misalnya., delay paling panjang dan 

input apapun ke/pada output). Ciptakan satu alur cerita tunggal mempertunjukkan 

ukuran dan delay setiap rangkaian (delay di atas/terhadap x-poros, ukuran di 

atas/terhadap Y-poros). Jelaskan apakah minimisasi adalah satu optimisasi  atau satu 

tradeoff. 

 

 Aktivitas B: Transformasi logika multi-level 

Mengacu pada suatu persamaan J = abcd + abcefg + abcefh. Buat satu  rangkaian 

secara langsung dan persamaan tersebut, menggunakan gerbang DAN serta gerbang 

ATAU. Hitung delay jalur kritis rangkaian (, misalnya., delay paling panjang dan input 

apapun  ke/pada output), Gunakan gerbang dengan delay diperlihatkan dalarn tabel 

gambar 20. Juga menghitung ukuran rangkaian sebagai jumlah total gerbang, Input. 

 

Sìmulasìkan rangkaian menggunakan delay gerbang yang diberikan. Simulasikan 

beberapa kombinasi agar anda bisa mengarnati delay jalur kritis.  

Minimumkan ukuran dari rangkaian dengan cara membentuk transformasi aljabar 

Boolean, dengan persamaan yang mungkin. Buat satu rangkaian multi-level secara 

langsung dan persamaan tersebut. Hitung delay jalur kritis rangkaian multi-level, 

menggunakan delay gerbang di/dalarn gambar 20. Juga hitung ukuran rangkaian 

jumlah total input gerbang. 
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Simulasikan rangkaian multi-level menggunakan delay gerbang diberikan. Jangan 

mensimulasikan sernua kombinasi yang mungkin. tetapi mensirnulasikan beberapa 

yang bias diamati delay jalur kritis. 

 

4.3.2. Merancang Adder Tradeoffs 

 Aktivitas A: Desain 4-bit carry-lookahead Adder 

Sebuah adder 4-bit rnenanbahkan sam bilangan 4-bit A dan bilangan 4-bit B, dan satu 

carry in Cin, dan Hasil penjumlahan S 4-bit serta satu Carry Out (Cout) Sebuah Carry 

ripple adder. 

 

menjumlahkan dengan tangan, dengan setiap kolom rnembangitkan satu Carry yang 

kemudian ditambahkan dengan kolom yang lebih tinggi selanjutnya. Sebuah carry-

lookahead adder mempunyai delay lebih kecil dibandingkan satu Carry ripple adder, 

pada peningkatan ukuran. Konsepnya suatu carry-lookahead adder dengan cepat 

menghitung carry in suatu kolom tertentu pada input bit dan kolom sebelumnya, 

dibanding dengan cara menunggu carry meripple melalui kolom sebelumnya kekolom 

sekarang. Pendekatan suatu carry-lookahead yang elegan pertama menghitung propagasi 

(P) dan mernbangkitkan (G) kondisi untuk setiap kolom, dimana P = a XOR b, dan G = 

ab (a dan b adalah bit A serta B untuk kolom saat ini). Pendekatan kemudian 

menggunakan  logika carry-lookahead  untuk rnenghasilkan carry setiap kolorn dan nilai 

P dan G dari urutan kolom ter-rendah.  

 

Merancang suatu rangkaian untuk menerapkan logika carry-lookahead untuk satu adder 

4-bit. Juga menerapkan satu SPG blok, yang menghitung output P, G, dan hasil 

penjumlahan S dan input a, b, dan cin, untuk setiap kolorn. Hubungkan empat SPG blok 

dan logika carry-lookahead blok untuk menciptakan satu 4-bit lengkap ular berbisa 

carry-lookahead adder. Mensimulasikan rangkaian untuk berbagai nilai input, dan 

memastikan bahwa output yang diperoleh adalah benar. 

 

 


