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CHIP PENCACAH DAN ANTARMUKA VIA PARALEL PORT
MENGGUNAKAN FPGA

Setyadi WS, Dewita Triyono
B%i E/ekJromekanik P3TM-BATAN

ABSTRAK
CHIP PENCACAH DAN ANTARMUKA VIA PARALEL PORT MENGGUNAKAN FPGA. Telah
dikonstruksi chip yang berisi 2 buah pencacah 16 bit dan antarmuka via parallel port menggunakan Field
Programmable Gate Array (FPGA) buatan ALTERA. Salah satu tujuan pembuatan chip ini adalah untuk
menggantikan kartu antar muka yang berisi komponen PLD (Programmable Logic Device) dan komponen
lain yang dipasang pada slot ekspansi lSA ataupun EISA komputer pribadi. Hasil konstruksi berupa chip
44 pin. catu daya tunggal 5 volt dan telah diujicoba masukan-keluarannya yang berfungsi dengan baik.
Analisis timing chart menunjukan kesesuaian antara desain dan hasil konstruksi. Chip ini dirancang
penggunaannya pada peralatan yang memerlukan pencacah. pewaktu dan terhubung dengan komputer
sebagai data akuisisi ataupun kendali. Kelebihan antarmuka via parallel port (printer port) yaitu adanya
standard pin-pin parallel port yang tidak tergantung merk danjenis komputer.

ABSTRACT
A CHIP OF COUNTER AND PARALEL INTERFACE PORT USING FPGA. A chip contained two 16 bit
counters and parallel interface port has been constructed by using Field Programmable Gate Array (FPGA)
made by Altera. One of the aim of this activity was to replace the interfacing card which were using
Programmable Logic Device (PLD) and others supporting components placed on personal computer
expansion slot lSA or EISA. with a compatible Chip. The result was a 44 pin Chip with a single 5 V supply.
tne experiment test shdWed that the input output ports were working properly. The Simulation timing
showed suitably as the requirement. The Chip was designed for the instruments which needed a counter,
timer and connected to the computer as data acquisition and control. The advantage of this Chip was the
compatibility of the pin parallel port standard, it can be connected with any computers type.

PENDAHULUAN
P LD (Programmable Logic Device) telah

banyak digunakan para engineer untuk
berbagai keperluan, terutama dalam bidang antar
muka yang menjembatani antara komputer pribadi
dengan peralatan lain. Dengan memanfaatkan
kemudahan yang disediakan komputer berupa slot
ekspasi ISA (Industry Standard Architecture), VL
bus (VESA Local Bus-Video Electric Standard
Association Local Bus) dan PCI (Periperal
Component Interconect) kelebihan PLD terasa
nyata antara lain kemampuan dan keluwesan
pemakainnya karena program yang bisa dibuat oleh

pengguna. Beberapa vendor menawarkan produk
PLD antara lain Intel Corp, Zilog , Motorolla dll,
apabila digolongkan secara kasar berfungsi
sebagai timer/counter, input-output dan DMA
(Direct memory Acces) serta fungsi khusus

lainnya(I,2,3.4).

komputer, baik melalui slot ekspansi VL-bus
ataupun PCI, PLD tersebut hams diaktifkan
melalui chip select, yang berkaitan dengan peta
alamat komputerS) .

FPGA (Field Programmable Gate Array)
dikembangkan pertama oleh Xilinx Inc.tahun 1984
yang memungkinkan pengguna untuk mendesain
sendiri suatu chip berbasis rangkaian logika.
Dengan peralatan sederhana berupa komputer dan
sebuah piranti luar yang dihubungkan ke komputer
via parallel port, dapat dibuat sebuah chip berbasis

rangkaian logika.

Pada makalah ini disajikan konstruksi chip yang
berisi dua buah 4 bit counter dan antar muka via
parallel port. Dengan menggunakan program Max
II plus buatan AL TERA. Selain itu dibahas pula
cara kerja antarmuka via parallel port dengan cara
modifikasi fungsi-fungsi parallel port tersebut.

Chip ini didesain untuk keperluan renograf jinjing
yaitu suatu alat uji fungsi ginjal yang menggunakan
zat 1-131 sebagai zat perunut. Selain renograf
jinjing dapat pula digunakan untuk keperluan antar
muka lainnya. Dengan pemanfaat parallel port ini

anarmuka ini memiliki kompatibilitas dengan

Hal yang dirasakan sebagai kekurangan
PLD antara lain perlunya antarrnuka, yaitu suatu
rangkaian tambahan agar PLD tersebut dapat
berkomunikasi dengan komputer maupun dengan
piranti luar. Untuk berkomunikasi dengan
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dikandung chip, maka semakin banyak pula variasi
devais system yang dapat dibentuk sesuai design
program. Untuk mengubah design tidak ada resiko
sebab devais system terbentuk dari piranti lunak
yang dikonfigurasikan melalui pemrograman yang
saat itu juga memodifikasi dan dapat dimodifikasi
setiap saat. Hal ini akan menaikan penghematan
biaya dalam design dan produksj*6).

beberapa jenis, tipe dan merk komputer yang
digunakan, karena standar parallel port ini telah
digunakan secara intemasional. Diharapkan
manfaat chip ini menyederhadakan perangkat
keras, pemeliharaan dan menambah keandalan alat.

DASAR PERENCANAAN

Kelebihan FPGA

a. Singkatnya waktu yang digunakan, guna
mengimplementasikan dan merealisasikan

perkembangan system dibandingkan
rangkaian terpadu aplikasi dari custom chip

spesifik.

b. Fleksibelitas program, karena dapat diprogram
berulang-ulang dengan terapan berbagai fungsi
logika.

c. Kapasitas gerbang yang tinggi sehingga
implementasi system cukup banyak.

Dengan teknologi FPGA resiko kesalahan dalam
merealisasikan elektronika sangat kecil, seorang
perancang dapat segera memperbaiki rancangannya
tanpa merombak PC board rangkaian chip yang
akan memakan ban yak biaya yang disebut dengan
biaya NRE (Non Reccuring Engineering Charges)
dan waktu untuk merealisasikan. Untuk
merealisasikan pembuatan chip dengan FPGA
seperti disajikan pada Gambar 1.

Gambaran Singkat FPGA

Perkembangan rangkaian berbasis digital
dimulai dari penggabungan gerbang-gerbang
logika sehingga membentuk suatu sistim logika
dengan fungsi tertentu. Rangkaian terpadu tersebut
disebut tidak dapat diubah fungsinya dengan
menggunakan program dan disebut dengan custom
chip. Kekurangan costum chip ini diperbaiki
dengan munculnya semi costum chip. Yaitu suatu
rangkaian logika yang dikemas dalam suatu chip,
namun fungsinya dapat disesuaikan dengan
kebutuhan pengguna. Field Programmable Gate
Array (FPGA) merupakan kelanjutan dari
teknologi semi custom chip yang menggunakan
teknologi identik dengan teknologi yang digunakan
dalam Random Access Memory (RAM).

Perkembangan teknologi ini memungkinkan
gerbang yang dikemas dalam chip FPGA lebih
padat, lebih rapat dan .FPGA juga memberikan

kemudahan bagi pemakai, yaitu rancangan yang
dibuat dari program-program standart yang
fleksible, dapat ditransfer langsung ke chip

Dengan semakin banyaknya gerbang-gerbang yang
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Gambar 1. Gambaran singkat proses pembuatan chip dengan FPGA.
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TATA KERJA telah selesai menerima data dan siap untuk
menerima data berikutnya.

e. 17 (pin no 11) pengirim salus sibuk pada
kondisi tinggi, menendakan printer dalam
kondis sibuk, sehingga tidak dapat
menerima data berikutnya.

Modifikasi yang dilakukan adalah memfungsi-
kan 14 sampai 17 (4 bit) sebagai tempat aliran
data masuk menuju komputer.

FO -F3, dikenaljuga sebagaiportjlag. Pin-pin
ini merupakan tempat aliran isyarat kendali
dari komputer ke printer. Isyarat ini menanda-
kan operasi apa yang akan dilakukan oleh

komputer.

Modifikasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Rangkaian kendali digerakan secara perangk3t
lunak dengan isyarat kendali melalui pon to
hingga F3 pada printer purt. Kelu3ran 4-bit
kendali ini dapat digunakan untuk menjalankan
16 keadaan dengan membuat demultiplekser.

b. Rangkaian pencacah menggunakan 2 buah
pencacah 16 bit dipasang secara kaskade,
sehingga mampu mencacah samapai dengan
9999 cacah.

c. Transfer data terjadi dari port printer komputer
ke pencacah dan sebaliknya dari pencacah ke
port printer. Pengiriman data parallel 8-bit
dari port printer ke pencacah dilakukan pada
alamat port ($378).

Gambar rangkaian antar muka dan pencacah
seperti pada Gambar 2.

Cara kerja antar muka

Antannuka ini dihubungkan melalui pri!'lter
port terpisah dengan badan komputer, sehingga
mudah pemasangannya sebagaimana kabel printer,
serta tidak mengganggu aktivitas printer hila
sewaktu-waktu digunakan, karena terpasang terns
pada salah satu dari 2 port penghubung dengan
konektor DB-25. Fungsi pin-pin tersebut adalah
sebagai berikut :

a. DO -D7 merupakan tempat aliran data keluar
dari komputer, data sebesar 8 bit digunakan
komputer untuk mengirim data ke printer. Pin-

pin ini dipertahankan sebagaimana aslinya.

b. 13 -17, merupakan tempat aliran isyarat status
dari printer ke komputer. Aliran ini
difungsikan sebagai aliran data masuk ke
komputer. Sedangkan fungsi pin-pin ini adalah
sebagai berikut :

a. 13 (pin no 15) pengirim status error pada
kondisi rendah, memberitahu bahwa fungsi
printer mengalami gangguan atau

kerusakan.
b. 14 (pin no 13) pengirim status SLCT pada

kondisi tinggi, pada kondisi ini printer
terpilih (dari beberapa piranti luar lainnya)

,\ untuk menerima data.

c. 15 (pin no 12) pengirim satus PE pada
kondisi tinggi, printer dalam kondisi tanpa

kertas.
d. 16 (pin 10) pengirim status ACK pada

kondisi rendah, yaitu menandakan printer

-
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BASIL DAN PEMBAHASANDesign Entry

Setelah desain terse but selesai dikerjakan,
langkah selanjutnya adalah mengeksekusi desain
tersebut daD MAX II Plus secara otomatis
memberikan report yang berisi informasi tentang
File Hierarchy, komponen TfL yang digunakan,
rekomendasi jenis chip yang sebaiknya digunakan
serta pin-pin Input-output Untuk membuat chip
tersebut digunakan Komponen Opsi dari Altera,
yaitu Byte Blaster seperti pada Gambar 3.

v-

~

Gambar 3. Byte Blaster buatan Altera ,vang
menghubungkan Ma," II Plus di-
dalam Komputer Pribadi dengan
Chip yang hendak dibuat.

Untuk merencana suatu chip dengan Max II
Plus beberapa cara dapat digunakan sebagai design
entry. Salah satu caara tersebut adalah
menggunakan Grafik Desain Editor. Langkah-
langkah membuat design entry dengan Graphic
Editor tersebut adalah sebagai berikut:

I. Membuat danmenyimpan file baru
2. Menspesifikasi nama Project
3. Memilih palette tool
4. Menampilkan Logic Function Symbol
5. Menset daD menampilkan Guidelines
6. Memindahkan symbol atau skema rangkaian
7. Memanggillnput atau Ouput pin
8. Memberi nama Pin
9. Menghubungkan antar symbol
10. Menghubungkan Nodes dan memberi nama

Busses
II. Menyimpan file dan mengecek kesalahan
12. Created Default Symbol
13. Menutup Jendela Graphic Editor

Setelah tahapan desain entri selesai dikerjakan,
langkah selanjutnya adalah Kompilasi Desain.
Setelah dilakukan Kompilasi tahapan berikutnya
adalah Verifikasi. Pada tahapan ini rancangan
tersebut diuji dengan memberikan Simulasi
Timing. Max II plus akan memberikan report
terhadap Simulasi Timing ini berupa Analisis
Timing pada Input-Output dan keja desain chip
tersebut.7.8.9}.

Hasil desain ini seperti pada gambar 4, berupa
sebuah chip dengan 44 pin yang bersisi dua buah
pencacah dengan kapasitas 104 cacah setiap
pencacah, antar muka. Sedangkan pin-pin dan
fungsinya seperti pada Table I.

Tabell. Diskripsi pin-pin dari Chip yang dibuat.

Fungsi I Nama pin I Diskripsi
, Input: i

~

rsama denqan 1

17K

10a

sarna dengan 1

_sarna dengan 1
Input: 6

1P1
3P1
2a
3a
4a
5a
6a
7a
Sa
9a
2b
3b
4b
5b
6b
7b
Sb
9b
10b

1 

Sinyal keluaran yang akan tersambung oleh port keluaran ke port pad~
I Sarna dengan output 2a

15ama 

denqan output 2a

_I_~~~~~~

, Sarna denqan output 2a

1 

Sarna dengan output 'is
I Sarna dengan output 2a

:I~dengan 

output 2a
I Sinval keluaranvana akanterhubu~~~eluaran ke pon pad a komputer
I Sarna denQan output pada 2b
, Sarna denqanou~b
I Sarna dengan output pada 2b

} 

Sama deng~e~pada 2b
I Sarna denQan output pada 2b
I Sarna dengan output pada 2b
\ Sarna denqan outpu[pa~

Output: 17 Keluaran dari software yang digunakan untuk mengendalikan pergantian antara penggunaan
parar_e!p~~~hmelewati inverter JIG TTL 7400
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Gambar 4. Chip 44 pin yang berisi 2 buah counter /6 bit dan antar nluka via parallel port.

Plus, dilakukan sebelum eksekusi program
ditransfer menuju chip kosong. Hasil Analisis
Timing seperti pacta Gambar 5

Pengujian Timing
Pengujian timing dilakukan dengan

memanfaatkan fasilitas Analisis Timing Max II

10.0us7.5us5.Dus2.5usName:

COUNT .:11
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Gambar 5. Analisis Timing dari Chip Pencacah dan Antarmuka Via Paralel Port
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PEMBAHASAN 1. Dimensi yang kecil

Rangkaian yang biasanya direalisir dalam
bentuk add on card dapat disederhanakan dalam
satu chip.

1. Analisis Timing

2. Kompak

Oimensi yang kecil dan kompak membuat
perangkat keras yang dibuat menjadi lebih
sederhana, kecil, jumlah komponen sedikit.
sehingga perawatan ataupun konstruksi suatu
perangkat keras lebih mudah. Bila terjadi
kerusakan, maka tinggal mengganti komponen
utama saja.

3. Cain daya

Catu daya yang dikonsumsi jauh lebih
rendah hila dibandingkan hila perangkat keras
terse but menggunakan komponen TTL atau C-
MOS.

Analisis timing sangat perlu dilakukan
untuk verifikasi antara hasil perhitungan dan
rancangan secara manual dengan hasil desain yang
dilakukan oleh Max II Plus, agar dicapai
kesesuaian di antara keduanya. Selain itu Analisis
timing sangat bermanfaat untuk menganalisis
kelambatan atau ketidak sesuaian desain sehubung-
an dengan banyaknya pemakaian gerbang, di mana
setiap gerbang mempunyai waktu tunda dalam orde
nano detik. Bila gerbang yang dipergunakan
banyak, tanpa memperhitungkan adanya waktu
tunda tiap gerbang, maka dapat terjadi ketidak
sesuaian timing pada gerbang-gerbang akhir<6).

Selain itu dengan semakain besamyajumlah
gerbang-gerbang clan flip-flop yang disediakan
oleh vendor FPGA, maka pengetahuan dan
kecermatan di dalam menga'1alisis timing merupa-
kan hal yang signifikan dalam perancangan chip
berbasis rangkaian logika menggunakan FPGA (7).

4. Waktu funds

Waktu tunda antar komponen dalam suatu
perangkat keras perlu diperhatikan sehubungan
dengan masalah timing. Pada FPGA waktu lunda
jauh lebih kecil dari pada waktu lunda
menggunakan komponen TTL.

KESIMPULAN

2

Teknologi FPGA (Field Programmabel Gate
Array) memberikan kemudahan bagi para
penggunanya untuk mendesain clan rekayasa
perangkat keras berbasis rangkaian logika.

Sistim antarmuka yang dibuat lebih sederhana
dengan memanfaatkan teknologi FPGA yang
menggunakan I chip dengan 44 pin, diban-
dingkan dengan sistim antarmuka yang
menggunakan PLD yang dikonstruksi daiam
bentuk 1 Card dengan beberapa komponen.

Dengan memanfaatkan fasilitas paralel port
atau printer port, antarmuka ini memenuhi
standard intemasional, karena tidak tergantung
jenis, tipe dan merk komputer yang digunakan

2. Pengujian dinamis

Pengujian chip ini sebagai perangkat keras
sesuai dengan rancangan semula dilakukan dengan
memberikan sinyal masukan pada kedua input, dan
menghubungkan pin-pin lainnya sesuai dengan
desain. Digunakan perangkat lunak sederhana yang
ditulis dengan bahasa pemrograman BASIC berisi
inisialisasi, transfer data dari sinyal masukan pada
kedua input ke komputer dan penampilan hasil
cacahan serta waktu cacah bagi tiap-tiap pencacah.

Dari hasil pengujian ini didapatkan ke-
sesuaian antara hasil perhitungan secara manual
dengan hasil cacahn yang ditampilkan pad a layar
komputer. Perhitungan jumlah cacahan secara
manual adalah sebagai berikut :

(1) 3

N=FxT

dimana N = Jumlah pulsa yang dicacah (Cacah).

I F = Frekuensi generator Pulsa (Cacah/

S-;l~ Detik)
DAFTARPUSTAKA= Durasi pencacahan (Detik)T

, The Programmable Logic Data
Book, Xilinx 2100 Logic Drive San-Jose
California, 1993.

Rancang bangun suatu chip antar muka

melalui paralel port yang diinginkan dapat
direalisir dengan proses yang relatif sederhana dan
menghasilkan suatu penyederhanaan dalam

berbagai hal seperti:

, Lattice Handbook, Lattice Semi
conductor Corporation, Oregon, USA, 1994.

2
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3. ., , Lattice Data Book, Lattice Semi-

conductor Corporation, Oregon, USA, 1994.

4. Dokumen no: RD-I/05/97, Rancangan Dasar
Sistim Instrumentasi dan Kendali Mesin
Berkas Elektron.

5. Dokumen no: QA/00/01., Program Jaminan
Kualitas Sistim Instrumentasi dan Kendali
Mesin Berkas Elektron.

6. , FLEX Design K/I; Max plus II Yer
6.2, AL TERA Corporation, San Jbse,
California, 1998.

7. Altera Corporation, 1997, MAX-PLUS II A
Perpective.

8. Altera Corporation, 1997, MAX-PLUS II
Getting Started.

9. Altera Corporation, 1997, MAX-PLUS II
Tutorial.

10. JERRY EIMBINDE, 1996, Design With
Linear Integrated Circuit, Mc Graw Hill Book
Company Inc. New York.

-

-Dipasar komponen elektronik di Jakarta dan
Bandung.

-Dapat.

-Keterbatasannya adalah basis rangkaian logika
dan tidak semua rangkaian logika khusus yang
tidak tersedia.

Budi Santosa

-Apakah sudah pernaah dilakukan validasi
terhadap chip yang dihasilkan dengan rangkaian
yang diinginkan?

Setyadi WS
-Sudah pernah, baik secara simuLasi maupun

pengujian di Lapangan.

TANYAJAWAB

Subari Santoso

-Sistem pengembangan yang cukup menarik,
bagaimana jika ada pemesan chip dengan
rangkaian tertentu (berisi address decode,
decoder, PIT 8253 dan PPI 8255) berapa lama

proses pembuatan.

-Bagaimana perhitungan jaminan mutu?

-Jika dibandingkan dengan harga pasaran apakah

kompetitif?
Isnaeni

-Apakah dapat dibuat chip dengan pin kurang
dati 44?

-Dil11ana/bagaimana memperoleh FPGA clan
berapa (harganya)?

-Apakah FPGA dapat digunakan untuk membuat
chip yang terhubung dengan serial port?

-Adakah batasan rangkaian (kekurangan) yang
dapat dibuat oleh FPGA?

Setyadi WS
-Asal rangkaian tersebut berbasis logika. waktu

yang dibutuhkan tidak lama. Waktu tersebut
adalah untuk disain. verifikasi. tuning.

-Jaminan mutu yang digunakan mengacu pada
jaminan mutu AI/era.

-Sangat kompe/itij, karena harga chip kosong
FPGA lebih murah daripada harga sebuah card

interfacing.Setyadi WS

-Dapat, tergantungjum/ah gate yang digunakan.
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