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2.1 Touchpad

Touchpad adalah sebuah input device yang sering digunakar^ pada

komputer laptop. Touchpad digunakan sebagai penggerak cursor dengan

memanfaatkan pergerakan jari pemakai, atau dengan kata lain sebagai pengganti

fungsi mouse pada komputer desktop biasa. Touchpad memiliki ukuran luas yang

bervariasi tetapi jarang ada yang ukurannya lebih luas dari 20cm2 (8in2).

Touchpad umumnya bekerja dengan cara mendeteksi sifat capacitance

dari jari manusia. Sensor capacitance ditempatkan sepanjang sumbu vertikal dan

horizontal dari permukaan touchpad. Posisi/lokasi dari jari ditentukan dari kerja

kombinasi antara sensor capacitance sumbu vertikal dan horizontal. Itulah

sebabnya mengapa touchpad tidak dapat mendeteksi sentuhan dari sebuah pensil

ataubenda lainyang sejenis. Penggunaan sarung tangan jugadapat mempengaruhi

kerja sensor capacitance walaupun kadang-kadang juga dapat berhasil. Keringat

atau jari yang basah dapat juga menimbulkan masalah pada touchpad yang sangat

tergantung dari pengukuran capacitance oleh capacitance sensor.

Touchpad biasanya memiliki beberapa buah tombol. Tombol-tombol itu

bisa terletak di atas atau di bawahnya. Fungsi dari tombol-tombol pada touchpad

sama seperti fungsi tombol dari mouse. Tergantung dari model touchpad dan
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driver yang digunakan, pada model tertentu dapat dilakukan fungsi click tombol

dengan cara menyentuhkan jan kcmudian melepaskan dengan cepat pada bidang
touchpad.

Touchpad mempunyai dua buah metode yang paling senng digunakan

untuk mendeteksi jan. Pertama dengan metode capacitance shunt yaitu

mendeteksi adanya perubahan capacitance antara transmitter dengan receiver

yang diletakkan di sisi yang berlawanan pada bidang sentuh. Transmitter

menghasilkan medan listrik dengan oscilasi 2-300 kHz. Jika sebuah titik ground
(contohnya jari) yang terletak diantara transmitter dan receiver, beberapa dan

garis medan terpotong sehmgga menurunkan mlai capacitance. Metodq yang

kedua dengan cara menggunakan matrix conductors. Conductor yang jumjahnya
bnnyak dipasang secara berjajar dalam dua buah lapisan yang dipisahkan oleh

udara. Conductor pada lapisan pertama diposisikan tegak lurus dengan conductor

[wda lapisan kedua. Sebuah sinyal berfrekuensi tmggi di alirkan secara sekuenstal

berpasangan diantara matnks dua dimensi yang terbentuk dan barisan conductors.

Besarnya arus yang mengalir pada titik-titik nodes sebandmg dengan besarnya

capacitance. Ketika jan {ground) diletakkan diantara titik tersebut maka beberapa

dari garis medan listrik berubah yang mengakibatkan perubahan capacitance pada
titik tersebut.

 



2.2 Sensor

Smvwr/tranduscr bcrfungsi untuk mcngubah besaran llsis mcnjadi besaran
elektris, sehingga akan lebih mudah diproses oleh rangkaian elektronik. Sensor
yang digunakan ada dua buah yaitu sensor infrared dan push hutto

ion.

2,2,1 Infrared

Cahaya infrared merupakan cahaya yang tidak tampak. Jika dilihat dengan
spektroskop cahaya, maka radiasi mframerah akan tampak pada spektrum

elektiomagnetik dengan panjang geiombang diatas panjang geiombang cahaya
moral, Dengan panjang geiombang i„i maka cahaya mframerah t.dak akan

tampak oleh mata, namun radiasi panas yang dihasilkan masih terasa/dideteksi.

Benda yang menghasilkan panas, Pada dasarnya juga menghasilkan radiasi

mframerah termasuk tubuh manusia maupun tubuh binatang. Cahaya mframerah

walaupun memiliki panjang geiombang yang sangai panjang telapi tidak dapat
menembus bahan-bahan yang tidak dapat meiewatkan cahaya yang tampak,
sehingga cahaya mframerah tetap mempunyai karaktenstik seperii halnva
cahaya yang tampak oleh mata.

r'anjariL* geloinbantr (11111)

Gambar2.1 Emisi Cahaya

 



2.2.1.1 Sensor Infrared

Komponen yang d.khususkan untuk nrenenma cahaya mframerah
mem,.*, desam lubang tempa, menerma cahaya ymg khusus sehmgga dapa
mengurang, mterferens, dar, cahaya „o„ ,„fraraerah, oleh sebab ,u ^
mframerah yang batk, blasa„yaje„de,a (pelap,s dan s.hkon) berwama blm tua
keungu-ungua, Sen,,r in, b.asa d.gunakan untuk aphkas, mframerah di luar
rumah (outdoor).

2.2.1.2 Transmitter Infrared

Inframerah dapat digunakan ba,k un.uk memancarkan data maupun
smyal suara. Keduanya menrbutuhkan smyal earrrer untuk m*wa smyal
data maupun sinya. suara tersebut sampa, pada recede, Slnya, ^ ^
dimodulastkan dengan smyal earner sehmgga akan menghas,,ka„ mqdulas,
FM. Tekntk ,„, digunakan kare„a ,eb.h kebal terhadap perubahan amphtudo
apabila sinyal mengalam. gangguan di udara.

data

earner

moduiasi —MMMlMIl
Gambar 2.2 Moduiasi Sinyal

 



2.2.1.3 Receiver Infrared

Komponen ya„g dapat mcnerlraa ^ ^^ .^^^
merupakan komponen yMg peka terhadap ^ ^ ^ ^ ^
(pho.od.ode) a^u ,«0, {[,ho,„,ram,s,or). Komponen in, mengubah
energ, cahaya dalam ha, ,„, energ, cahaya mftamerah menjad, pulsa |,str,k.
Komponen harus mampu mengumpulka„ si„ya| inframcrah sebanyak.
banyalcnya sehingga stnyal pu.sa listnk yang dihas.lkan k„al,tasnya cukup
baik. Semakm besar mtens.tas inframerah yang ditenma, maka s.nya, pulsa
Hstnlc yang d,has,lkan akan ba.k. Jlka smya, mflamemh yang ^^
mtens.tasny. ,emah, maka rece.ver mframerah tersebut harus mempunya,
pengumpul cahaya (l,ghl eollee.or) yang cukup ba,k dan smyal pulsa tank
yang dihasilkan harus dilaiatkan.

Konfigurasi photode.ektor yang umum dipalca, adalah teknik yang
d,ke„al dengan "Reserved W atau ••Pho,oc„nJue,,Ve Mode". Pada mode
reserved Mas. pho,ode,ek«or diberi tegangan ekstema! mula, dari beberapa
vol, sampa, 50 vol, (.ergantung karatanshknya,. Ketika photodetetor
mendapatkan eahaya (dalam hal ,n, cahaya mframer*), terdapa, arus boeor
yang relat.f kecil. Besar keclnya arus bocor in, ,erganlung dan ,„,e„s„as
cahaya inframerah yang mengenai photodetektor tersebut

Sebuah phaodiadc, biasanya mempunya, kerakter yang leb,h ba,k
danpada photo.ranvnor dalam hal respons terhadap cahaya mframerah.
rho,„d,„de bma„ya mempunya, respons lOOx !eb,h cepa, daripada
pHoto,ram,s,or. Oleh sebab ,tu, para de^er cenderung menggunakan

 



/"«««'«- danpada ,„,„„,,„,,„„„, ,etap, ^ ^^^
Punya keunggulan yal|„ ^^ ^^ ^ ^^ ^
bocor menjad, ratuSan kal, |lka d,bandmgkan ^^^^

Sebuah pbo.odetektor b,asanya dllap,s, dengan plastTk ^^^
«a berfungs, sebaga, lenal /mWl, Le„sa „„ ^.^ ^ ^^^
P»y »r., mc,)8u,„pu,ka„ cahava. ,,nsa lcrscbu| juga |ncrupakan mcr
cahava. leb.h d.kena, sebaga, -„plmil flll„- yang ^ ^^^
•nframemb sa,a. Wa,aupu„ dem.k.an, cahaya yang tampak oIeh mam ^
mas,h b,sa mengga„ggu kerja dan photodaektm ^ ^ ^ ^
tampak his^ Hi /;//-.- -i„ , .i u.sa ai y«//c, dengan baik. Oich karen- in, -,u u- icn Karena itu, sebuah penerima

inframerah harus Dunva i\U»r Y<-\™ -,•• - -. ->*.,.,., K.uua, vaiiu rangkaian .»r yang berfungsi
untuk memfilter sinyal 30KHz sampa, 40KHz saja.

Laktor lain yang juga berpengaruh nada kprnam-vn.- -,-
• Uu ^cniampuaii penenmaan

inframerah adalah "active <,re»" dan <v•^ wlj jdn respond iim'" SfmnUm k^„
•'̂ ocmakin besar area

.em™ suatu photodetekto, akan 5cmak,„ besar p„,a lntensitas cahava ^
dapat d.kumpuikan, seh,„gga arus bocor yang d.harapkan dalam ,ek„,k
reserved bias semakin hpc--.r v~i,-;,- u , . .— ~«*i. ,e,aii, nu, semaKin besar area penenmaan maka
sudul penerimaan juga scmakin bc-ar K-Vm^f-.-i <-u,ar. i^.u.idhan area penerimaan yang
semakin basar adalah noise v-urn <hh^--v-^ •- jcinfe "'n<^«n juga semakin besar, begitu halnya
dengan resoons terhadan tVknpnc,- e„ , - .-aoap t.ekuens,. Vmahn oesar area penerimaan. respons
terhadap frekuens, akan semakin menurun dan sebahkrrya.

Respond U,„e dari suatu photodc.ck.or inframerah ,„cmpunya, waklll
reruns yang b,asan>, da|am ^ ^^ ^^ ^
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mendefinisikan lama agar photodetektor mframerah merespons cahaya yang

datang pada area penerimaan. Jika respond lime terlelu besar, maka

photodetektor tidak dapat merespons sinyal cahaya yang dimodulasi dengan

carrier berfrekuensi tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan data loss.

2.2.2 Push Button

Push button merupakan sebuah saklar/switch yang berfungsi menyambung

dan memutus arus listrik. Pada push button, keadaan contact saat ditekan tidak

sama dengan pada saat dilepas. Ada dua buah tipe push button yaitu NO

(Norrnaly Open) dan NC (Normaly Close). Pada push bullion tipe NO, posisi

saklar saat tidak ditekan dalam keadaaan membuka (open) sehingga arus tidak

akan mengalir, akan tetapi pada saat push button ditekan, posisi saklar akan

menutup (close) sehingga arus akan mengalir. Pada tipe NC merupakan

kebalikan dari tipe NO, posisi saklar akan menutup (close) pada saa^ push

button tidak ditekan sehingga arus dapat mengalir, akan tetapi pada saaj push

button ditekan arus tidak akan dapat mengalir karena posisi saklar membuka

(open).

3 H BUTTON

—o o—-

PUSHBUTTON NC

EA/VPP

P0.0/ADO
PQ 1/AC1

PC.2/AD2

P0.3/AD3
pp 4/AD4

PO S'AOS

PO 6/AD6
PG 7/AOT

PI.3

PI.4

P1 5

P1.6

RST

XTAL1

XTAL2

P2.3/A11

P2.4/A12
P2.5/AI3

P2.6/A14

P2 7/A1S

P3.0/RXO
P3.1/TXD

P3 Z/iNTO

P3.3;iNT1

P3.4/TO

P3.yri
P3 6/WR

P3.7/RD

PSEN

AJ.E/PROG

Gambar 2.3 Push Button type NO dan type NC
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2.3 Mikrokontroler AT89C51

AT89C51 adaiah mikrokontroler keluaran Atmel dengan 4K byte Flash

PEROM (Programmable and Eraseable Read Only Memory). AT89C51

mempuyai memori dengan teknologi nonvolatile memory, isi memori tersebut

dapat diisi ulang ataupun dihapus berkali-kali. Memori ini biasa digunakan untuk

menyimpan instruksi (perintah) berstandar MCS-51 code sehmgga

memungkinkan mikrokontroler ini untuk bekerja dalam mode single chip

operation (mode operasi keping tunggal) yang tidak memeriukan external memory

(memori luar) untuk menyimpan source code tersebut. Gambar 2.4 merupakan

konfigurasi pinmikrokontroler AT89C51.

FDiP

W

pi.on 1 40 3 VCC

P1.1 c 2 39 3 FQ.O <AD0)

P1.2C •3
JO 3 POT {AD!}

P1.3C 4 37 3 PO-2 (AD2)

P!.4C 5 36 23 P0..3 <AD3)

(MOSt) PI.5 C 5 35 3 P0.4 (AD4>

(MISO)P1.6C 7 34 ~J P0.5 {AD5)

<SCK)P1.7C ,a 33 3 P0.6 <AD6>

RSTC o 3 PG.7 (AD7>

(RXO) P3.0 C 10

11

31

30

H EAfVPP

{TXOJP3.1 C 3 ALE/PROG

(INTO) P3.2 C 12 29 3 PSEN

<JNT1)P3.3C 13
1G 3 P2.7 (A15)

(TO) P3.4 C 14 111
£- f D P2.6 (A14)

iT1)P3.5[: 15 26 U P2.5{A13)

iWR) P3.6 C 16 25 3 P2.4{Ai2)

(S5)P3.7C 17 24 3 P2.3<A11)

XTAL2C 18 23 3 P2.2 <A10)

XTAL1C 19
-3*7 I! P2.1 (A9>

GND C 20 21 3 P2-Q (AS)

Gambar2.4 Konfigurasi Pin AT89C51
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Mikrokontroler AT89C51 terdin dan beberapa bagian yang berfungsi

untuk mendukung pengendaliannya, bagian-bagiannya adalah sebagai benkiit:

1. Kapasitas memori internal 4Kbyte (Flash 4Kbytes)

2. 8 x 128 byte RAM (Random Acces Memory)

3. 32jalur I/Oyang dapatdtprogram

4. 2 buah (6-bit pewaktu/pencacah (timer/counter)

5. Serial Port Full Duplets

6. Chip oscillator dan clock

7. 6 buah sumber interupsi

8. Kompatibel dengan semua produk MCS 51

Diagram blok arsitektur AT89C51 dapat dilihat pada gambar 2.5. Pada

diagram blok tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk aplikasi yang tidak

membutuhkan adanya RAM dan atau ROM dengan skala besar, maka AT89C51

telah dapat dipergunakan dalam konfigurasi single chip.

Fasilitas Parallel Port yang dimiliki dapat dipergunakan untuk

mengendalikan peralatan ekstemal atau memasuLkan data yang diperlukan. Port

Serial dapat dipergunakan untuk mengakses sistem komunikasi data dengan duma

luar. Timer/counter yang ada dapat dipergunakan untuk mencacah pulsa,

menghitung lama pulsa atau sebagai pewaktu umum. Sedangkan sistem interrupt

membuat AT89C51 dapat dipakai pada aplikasi-aplikasi yang mendekati sistem

dengan proses real-lime.
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DeskripsiPinAT89C51 :

1. Vcc(pin40)

Suplai tegangan

2. Ground (pin 20)

Pentanahan

3. Port 0 (pin 32 - 39)

Port 0 dapat berfungsi sebagai I/O biasa, dan dapat menerima kode

byte pada saat HcwA Programming. Sebagai port output, port ini dapat

memberikan output sink ke deiapan buah TTL input. Selain itu, port juga

dapat difungsikan sebagai input dengan memberikan logika 1 pada port

tersebut. Port 0 yang merupakan saluran I/O 8 bit open collector dapat

juga digunakan sebagai multipleks bus alamat rendah dan bus data selama

adanya akses ke memori program ekstemal. Saat proses pemrograman dan

verifikasi, Port 0 digunakan sebagai saluran data. Pull up ekstemal

diperlukan selama proses verifikasi.

4. Port 1 (pin 1 - 8)

Port 1 berfungsi sebagai I/O biasa atau menerima low order address

bytes selama Flash Programming. Port ini memiliki internal pull up dan

dapat berfungsi sebagai input dengan memberikan logika 1. Se^iingga

output port ini dapat memberikan output sink ke empat buah input TTL.

Port, ini juga dapat digunakan sebagai saluran alamat saat pemrograman
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dan verifikasi. Port 1 dipetakan pada alamat 90H dan dapat berfungsi

sebagai berikut.

Pin

Port

P1.0

Pl.l

P1.2

PI.3

P1.4

PI.5

P1.6

PI.7

Tabel 2.1 Fungsi Altematif Port 1AT89C51

Fungsi Alternatif

TI2 (Timer/Counter 2 ekstemal input)
T02 (Timer Counter 2 ekstemal output)
T2EA (Timer/Counter 2Capsture Reload Trigger)
SSI (Slave Port Slave Input)
SSO (Slave Port Slave Output)
MOST (Master Data Output, slave data input pin untuk SPI)
MISO (Master Data Input, slave data output pin untuk SPI)
SCK (Master Clock Input, slave data input pin untuk SPI)

5. Poz-r2 (Pin21-28)

Port 2 berfungsi sebagai I/O biasa atau high order address, saat

mengakses memori secara 16 bit (Movx @DPTR). Sebagai output, port ini

dapat memberikan output sink pada ke empat buah input TTL, sedangkan

untuk memfungsikan sebagai port input dilakukan dengan membenkan

logika 1. Port ini memiliki internalpull up.

6. 7Jor/3(pinlO-17)

Memiliki sifat yang sama dengan Port 1 dan Port 2 yaitu sebagai

port I/O 8bit dengan internal pull up yang memiliki fungsi pengganti.

Bila fungsi pengganti tidak dipakai maka dapat digunakan sebagai port

paralel 8bit serba guna. Selain itu, sebagian Port 3 dapat berfungsi

 



17

sebagai sinyal kontrol saat proses pemrograman dan venfikasi. Adapun

fungsi dari Port. 3 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2 Fungsi Altematif Port 3 AT89C51

Pin Port Fungsi Alternatif
P3.0 RDX (Port untuk masukan serial)
P3.1 TDX (Port untuk keluaran serial)
P3.2 INTO (untuk melayani interupsi ekstemal 0)
P3.3 INT I (untuk melayani interupsi ekstemal I)
P3.4 TO (untuk masukan ekstemal timer 1)
P3.5 Tl (untuk masukan ekstemal timer 0)

1 P3.6 WR (Ekstemal Data Memory Write Strobe)
P3.7 RD (Ekstemal Data Memory Read Strobe)

1. Reset f?m9)

Reset input. Reset akan aktif dengan memberikan input high selama

2 cycle. Pulsa transisi dari rendah ke tinggi akan mereset mikrokontroler.

8. ALE (Pin 30)

Pin ini berfungsi sebagai Address Latch Enable (ALE) yang me-

latch low byte address pada saat mengakses memori ekstemal. ALE hanya

akan aktif saat mengakses memori ekstemal (movx dan move).

9. PSEN (Pin 29)

Program Store Enable (PSEN), pin ini berfungsi pada saat

mengakses program yang terletak padamemori ekstemal.

10. EA (Pin 31)

External Access Enable (EA) merupakan sinyal kontrol untuk

pembacaan memori program. Pada kondisi low pin ini akan berfungsi
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sebagai EA yaitu mikrokontroler akan menjalankan program yang ada

pada memori ekstemal setelah sistem diresef.

Sedangkan jika berkondisi high, pin akan berfungsi menjalankan

program yang ada pada memori internal pada saat Flash Programming,

pin ini akan mendapat tegangan 12 volt.

ll.XTALI (Pin 39)

Input inverting osilator.

12.XTAL2(Pinl8)

Output inverting osilator.

2.3.1 Struktur Memori

AT89C51 mempunyai struktur memori yangterdiri atas :

a. MM Internal, memori sebesar 128 byte yang biasnya digunakan untuk

menyimpan variabel atau data yang bersifat sementara.

b. Special Function Register (Register Fungsi Khusus), memori yang

berisi register-register yang mempunyai fungsi -fungsi khusus yang

disediakan oleh mikrokontroler tersebut, seperti timer, serial dan Iain-

lain.

c. Flash PEROM, memon yang digunakan untuk menyimpan instruksi-

instruksiMCS-51.

A189C51 mempunyai struktur memori yang terpisah antara RAM Internal

dan Flash PEROM-nya. RAM Internal dialamati oleh RAM Address Register

(Register Alamat RAM) sedangkan Flash PEROM yang menyimpan perintah-
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penntah MCS-51 d.alamat, oleh Program Address Renter (Register Alamat
Program). Dengan adanya s.ruta memori yang tcrpisah tersebut. walaupun
MM internal dan Flash PEROM mempunya, alamat awal yang sama, ya.tu
alamat OOH, namun sew. fis.knya kedua memon tersebut t.dak salmg

berhubungan.

2.3.1.1 RAMInternal

RAMInternal terdin atas :

a. Register Banks

AT89C51 mempunyai delapan buah register yang terdin a^tas RO
hmgga R7. Kedelapan buah register mi selalu terletak pada alamat OOH
hmgga 07H pada setiap kali sistem dveset. Namun, posisi RO hmgga
R7 dapat dipmdah ke Bank 1(08H hmgga OFH), Bank 2(10H hmgga
17H) atau Bank 3(18H hmgga 1FH) dengan mengatur bit RSO dan

RSI.

b. BitAddressable RAM

RAM pada alamat 20H hmgga 2FH dapat diakses secara

pengalamatan bit {bit addressable) sehmgga hanya dengan sebuah
mstruksi saja bit dalam area ini dapat diset, clear, AND dan OR.
Sebagai contoh, pada saat tenadi mstniksi Setb 67H, hal mi sama

dengan mensd bit MSB dan alamat 2C.
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Dengan adanya sistem bit addressable RAM proses yang
seharusnya dijalankan dengan tiga cycle dapat digantikan dengan
sebuah mstruksi yang hanya membutuhkan satu cycle saja.

c. RAM Keperluan Umum

RAM Keperluan Umum dimuiai dan alamat 30H hingga 7FH dan
dapat langsung diakses dengan pengalamatan langsung maupun tak

langsung.

2.3.1.2 Register Fungsi Khusus

AT89C51 mempunyai 21 Special Function Register (Register Fungsi
Khusus) yang terletak pada antara a.amat OOH hmgga FFH. Beberapa dan
regtster-regtster ini juga mampu dialamat, secara pengalamatan bit sehmgga
dtp* dioperasikan sepert, RAM yang lokas.nya dapat dialamati dengan
pengalamatan bit.

a. Accumulator

Register mi terletak pada alamat EOH. Hampir semua operasi
antmatik dan operasi logika selalu menggunakan register to. Untuk
proses pengambilan dan pengiriman data dan memori ekstemal juga
diperlukan register ini.

b. Port

AT89C51 mempunyai empat buah port, yaitu Fort 0, Port 1, Fori
2dan Port 3yang terletak pada alamat 80H, 90H, AOH dan BOH.
Namun, jika digunakan ekstemal memory ataupun fungsi-fungsi
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0Pan •> dan Port 3,,dak dapat digunakan sebaga, par, dengan fungs,
umum Una* *» » For, 1yang dikbususkan «nt«k port

pengalamatan seeara b,t sehmgga dapat dilakukan perubahan outp,
pada t,ap,,ap pin dan port ini tanpa mempengaruh, ^ yang
lainnya.

c Program Status Word
Program Status Word atau PSW terletak pada alamat DOH yang

terdiri atas beberapa bit sebagai berikut:

, PSW 6 PSW 5 PSW.4 PSW^P^V^V^PSW.7 PSW-o raw-' __^ r-

Ar i FO 1 RSI RSO | OV

Gambar2.6 PSW

1 Flag Carry

Flag Carry (terletak pada alamat D7H) mempunya, fungs,
sebagai pendeteksi tenad.nya keleb.han pada operas, penjumlahar.
atau teoadi p.njam (oorro.) pada operas, pengurangan. Selam
pada operas, antmat.k, -, to> ^ungs, sebagai tempat
penympanan sebesar 1bit pada operas, boolean

2 Flag Auxiliary Carry
Bi« ,n, menunjukkan adanya carry dan bi, ket.ga menuju
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tertinggi. Bit mi jarang digunakan dalam program, namun

mikrokontroler secara implisit mcnggunakannya dalam operasi
aritmatika bilangan BCD.

3. FlagO

Bit mi menunjukkan apakah hasil operasinya nol atau tidak.

Apabila hasil operasinya adalah nol, maka bit ini akan di.se/ 0. Bit

ini juga digunakan untuk membandingkan dua buah data. Biia

kedua data sama maka akan diset 1, sedangkan jika kedua data
berbeda akan diset 0.

4. Bit Pemilih Register Bank

Register Bank Select Bit (RSO dan RSI) atau Bit Pemilih

Register Bank digunakan untuk menentukan lokasi dan Register

Bank (R0 hingga R7) pada memori, yaitu pada Bank 0, Bank i,

Bank 2atau Bank 3. RSO dan RSI akan selalu bernilai nol setiap
kali sistem dire** sehingga lokasi dan R0 hingga R7 akan berasa

dialamat 00H hingga 07H.

5. Flag Overflow

Flag Over/low akan di.se/ jika pada operasi aritmatik

menghasilkan bilangan yang lebih besar daripada 128 atau lebih

kecil dari -128.

6. Bit Parity

Bit Pantas akan di.se/ jika jumlah bit 1 dalam akumulator

adalah ganjil dan akan clear jika jumlah bit 1dalam akumulator
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adalah genap. Bit parity ini juga digunakan untuk proses yang

berhubungan dengan serial port yaitu sebagai check sum

d. Register B

Register Bd.gunakan bersama akumulator untuk proses arhmatrk
selam dapat juga drfungsikan sebagar raster biasa. Register im ,»ga

bersifat bit addressable.

e. Stack Pointer

Stack Pointer merupakan sebuah register 8bit yang terletak di
alamat 81H. 1st dan Stack Pointer im merupakan alamat dan data yang
disimpan di stack. Stack Pointer dapat diedit atau dibiarkan saja
mengikuti standar sesudah terjadi reset. Jika Sac* Painter diisi data
5FH, area untuk proses penyimpanan dan pengambilan data dan dan
ke stack adalah sebesar 32 byte, yaitu antara 60H hingga 7FH karena
AT89C51 mempunyai Internal RAM sebesar 128 byte. Proses yang
berhubungan dengan stack im biasa dilakukan oleh mstruksi-tnstruksi

Push, Pop, Acall dan Lcall.

/. Data Pointer

Data Pointer atau DPTR merupakan register 16 bit dan terletak
pada alamat 82H untuk DPL dan 83H untuk DPH. DPTR brasa
drgunakan untuk mengakses source code ataupun data yang terletak di
memori eksternal.
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g. Register Timer

AT89C51 mempunyai dua buah 16 bit Timer/Counter, yaitu Timer

0 dan Timer 1. Timer 0 terletak di alamat 8AH untuk TLO dan 8CH

untuk THO dan Timer 1 terletak di alamat 8BH untuk TLl dan 8DH

untuk TH1.

h. Register Port Serial

AT89C51 mempunyai sebuah on chip serial port (Port Serial di

dalam keping) yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan

peralatan lam yang menggunakan port juga seperti modem, shift

register dan Iain-lain.

Buffer (penyangga) untuk proses pengiriman maupun pengambilan

data terletak pada Register SBUF, yaitu pada alamat 99H. Sedangkan

untuk mengatur mode serial dapat dilakukan dengan mengubah isi dari

SCON yang terletak pada alamat 98H.

/. Register Interupt

AT89C51 mempunyai lima buah interupsi dengan dua, level

prioritas intempsi. Interupsi akan selalu nonaktif setiap kali sistem

dire.se/. Register-register yang berhubungan dengan interrupt adalah

Interrupt Enable Register (IE) atau Register Pengaktif Lnterupsi pada

alamat A8H untuk mengatur keaktifan tiap-tiap interrupt dan Interrupt

Priority Register (IP) atau Register Prioritas Interupsi pada alamat

0B8H.
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j. Register Control Power

Register ini terdin atas SMOD yang digunakan untuk melipat dua

baud rate dari port serial, dua buah bit untuk flag fungsi umum pada

bit ketiga dan bit kedua, Power Down (PD) bit dan Idle (IDL) bit.

Pada mode idle hubungan antara CPU dan internal clock terputus,

namun kondisi port tetap pada kondisi terakhir, ALE dan PSEN

menjadi high, timer masih tetap bekerja. Mode Idle berakhir pada saat

terjadi interupt, reset atau kondisi-kondisi lain yang mereset IDL bit:

Pada mode Power Down oscillator dan semua fungsi berhenti^ RAM

tetap pada kondisi terakhir, begitu pula dengan port dan ALE maupun

PSEN akan berkondisi 0. Mode Power Down akan berakhir pada saat

terjadi reset.

2.3.1.3 Flash PEROM

AT89C51 mempunyai 4 Kb Flash PEROM (Programmable and

Eraseable Read Only Memory), yaitu ROM yang dapat ditulis ulang atau

dihapus menggunakan sebuah perangkat programmer. Flash PEROM dalam

AT89C51 menggunakan.4tmel's High-Density Non Volatile Technology-yang

mempunyai kemampuan untuk ditulis ulang hingga 1000 kali dan bepikan

standard MCS51

Program yang ada pada Flash PEROM akan dijalankan jika pada saat

sistem dire.se/, pin EA/VP beriogika satu sehingga mikrokontroler aktif

berdasarkan program yang adapadaFlash PEROM-nya
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2.4 PS/2 Mouse Port

PS/2 mouse port pada dasarnya adalah sama dengan serial port, jika

dilihat dari fungsinya untuk mengirimkan dan menerima data secara serial Jenis

komunikasi serial yang digunakan pada PS/2 mouse port adalah secara

synchronous, yaitu dengan menggunakan bantuan pulsa clock. Pada proses

pengiriman dan penerimaan data, sinyal clock diperlukan oleh peralatan penerima
i

data untuk mengetahui adanya pengiriman setiap bit data.

M

1. Data 4. +5VDc
~)

NC 5. Clock
-I

Gnd 6. NC

Gambar 2.7 Susunan Pin PS/2 Port

Sinyal clock tersulut pada saat pengiriman bit yang pertama dan setiap perubahan

bit data. Peralatan atau komponen penerima akan mengetahui adanya pengiriman

bit yang pertama ataupun perubahan bit data dengan mendeteksi sinyal clock.

Setiap terjadi perubahan keadaan pada alat (pergeseran atau penekanan

tombol), device akan mengirimkan informasi ke PS/2 mouse port berupa 3 byte

data. Isi paket data yang dikirimkan adalah dijelaskan pada diagram dibawah ini.

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 1 I Y 3 x ]Ysi9n Ix si9n \Always fMiddle j RighT1
[.overflow joverflow ] bit J bit j 1 j Btn \ Btn i

Byte 2 j XMovement )
Byte 3 j y Movement

Gambar 2.8 Packet Data Format

Left j
Btn 1
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Byte pertama berisi informasi status left button, status middle button,

status right button, arah perubahan gerak dibandingkan dengan posisi

sebelumnya, dan penunjuk X,Y overflows jika counter melebihi 255. Byte ke 2

berisi besarnya perubahan pergerakan pada sumbu Xsedangkan byte ke 3berisi

informasi besarnya perubahan pergerakan pada sumbu Y. Besarnya pergerakan

pada sumbu XdanY tergantung pada besarnya nilai counter yang dihasilkan.

2.4.1 Komunikasi Data

PS/2 port menggunakan bidirectional synchronous serial protocol.

Device selalu menghasilkan sinyal clock. Jika komputer akan mengirimkan data,

maka pertama kali yang harus dilakukan untuk memulai komunikasi adalah

dengan membuat jalur clock menjadi rendah (low). Kemudian komputer akan

mengirimkan bit yang pertama dari byte data yang akan dikirimkan. Bit pertama

berupa start bit yang beriogika rendah (low). Pada saat komputer mengirimkan

start bit, jalur clock diubah lagi menjadi high. Proses ini dmamakan dengan

"request-to-senf yang akan ditanggapi oleh device dengan memulai

menghasilkan pulsa clock.

Kondisi bus PS/2 port:

Data = high, Clock = high : Idle state.

Data =high, Clock =low : Communication Inhibited

Data = low, Clock = high :Host Request-to-Send

 



Semua data dikirimkan dalam 1byte per sekali pengiriman dan setiap byte data
terdiri dari:

a. 1 start bit. Selalu 0.

b. 8data bits, least significant bit (LSB) dikirim pertama.

c. 1parity bit (oddparity).

d. I stopbit. Selalu bemilai 1.

e. 1acknowledge bit (hanya pada host-to-device communication)

Bit parity akan set (%/?) jika bit yang bemilai 1berjumlah genap dan bit parity

akan bemilai 0jika bit yang bemilai 1berjumlah ganjii. Bit parity berfungsi

untuk mendeteksi error pada saat proses pengiriman data.

Data yang dikirimkan dari device ke host akan dibaca oleh host ketika

terjadi perubahan pulsa clock dan tinggi ke rendah dan sebaiiknya, data yang

dikirimkan dari host ke device akan dibaca oleh device ketika terjadi perubahan

pulsa clock dari rendah ke tinggi.

2.4.1.1 Komunikasi: Device-to-Host

Pada saat device akan mengirimkan data, teriebih dahulu device akan

memastikan jalur clock harus berada pada kondisi logika tinggi (high). Jika

jalur clock tidak dalam kondisi high, kemungkinan host sedang melakukan

komunikasi, sehingga device haras menunggu mengirimkan datanya sampai

host melepaskan jalur clock menjadi high kembali. Jalur clock harus
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dipastikan dalam kondisi high selama minimal 50 microseconds sebelum

device dapat memulai mengirimkan datanya.

Jumlah bit yangdikirimkan dalam satu psketframe ada 11 bit, yaitu :

a. 1 start bit. Selalu 0.

b. 8 data bits, leastsignificant bit (LSB) dikirim pertama.

c. 1parity bit (oddparity).

d. 1 slop bit. Selalu bemilai 1.

Device mengirimkan bit padajalur data saat jalur clock high, dan akan dibaca

oleh host pada saat jalur clock low.

clock u LiLTLru UUU LIU !_T

i-qT-<Nrs-*musr-v£"
££<<<<< <<<td.
<^t— t— i— i— h- >— >-tro

tn o a a a a a a a a. to

Gambar 2.9 Timing ClockPengiriman Data Device-to-Host

Frekuensi clock yang digunakan 10Khz-16.7Khz. Jarak waktu antara

perubahan clock menjadi high dengan perubahan bit pada data minimal 5

microseconds. Sedangkan jarak waktu antara perabahan bit pada data dengan

perubahan clock menjadi low minimal 5 microseconds dan tidak boleh. lebih

dari 25 microseconds.
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2.4.1.2 Komunikasi: Host-to-Device

Paket data dikirimkan sedikit berbeda pada hosi-ta~device

communication. Jika host akan mengirimkan data menuju device yang haras

dilakukan pertama kali yaitu mengubah kondisi jalur clock dan jalur data pada

keadaan"-Requet-to-send' seperti berikut:

a. Mengubah jalur clock menjadi low selama minima} 100

microseconds.

b. Memulai proses "Request-to-send" dengan mengubah jalur data

menjadi low, kemudian diikuti dengan melepaskan jalur clock

menjadi high kembali.

Device haras selalu mengecek kondisi ini dengan interval tidak boleh melebihi

10 miliseconds. Ketika kondisi ini terdeteksi oleh device, kemudian device

akan menanggapinya dengan memulai menghasilkan sinyal clock. Host

mengirimkan bit pada jalur data saat jalur clock low, dan akan dibaca oleh

device pada saat jalur clock high. Setelah stop bit diterima, device kemudian

megirimkan bit acknowledge dengan cara membuat jalur data menjadi low

disertai dengan menghasilkan pulsa clock yang terakhir.

H5Si_JlJlJTJT_n_rLJ LRJ LTU U
m—\jotjoo£JOOOctyj

!rr P- H- W- I— t— I— K H- CC O J*

v>aaaaaaaaQ.vi<

Gambar 2.10 Timing Clock Pengiriman Data Host-to-Device
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Untuk lebih mudahnya, proses pengiriman data dari host-to-device adalah

sebagai berikut:

1. Ubah jalur clock menjadi low selama minimal 100 microseconds

2. Ubah jalur data menjadi low

3. Ubah jalur clock menjadi high kembali

4. Tunggu hingga device mengubah jalur clock menjadi low

5. Memulai proses pengiriman bit data yang pertama (LSB)

6. Tunggu hingga device mengubah jalur clockmenjadi high

7. Tunggu hingga device mengubah jalur clock menjadi low

8. Ulangi langkah 5-7 untuk tujuh bit data yang lainnya dan sebuah bit

parity

9. Ubah jalur clock menjadi high

10. Tunggu hinggadevice megubahjalur data menjadi low

11. Tunggu hingga devicemengubah jalur clock menjadi low

12. Tunggu hingga device mengubah jalur data dan clock jadi high

kembali

- fa] --* lb) -

^ data N^ iXIZIXZZXIZXIZXIIIXZZXZZXZZXZI/

8 hb^ LnjiJiJijnjTnjTRJiJ
Q DATA

.^ r

i— o t- cm m * m u> r»» t _
b:<<<:<< <<<•=£.,
-*r i— •— i— ;— i— i— i— i- I B s
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Gambar2.11 Proses Pengiriman Data olehHost dan Pembacaan olehDevice

 



32

2.4.2 Inisialisasi

Pada saat PS/2 device dinyalakan, device akan mengirimkan dua byte

data yaitu AAh dan OOh ke PS/2 mouse port. AAh mengindikasikan self-test-

passed dan 00 merupakan ID device. Ketika kedua data ini diterima oleh
komputer dan dicek, kemudian komputer menyuruh device untuk reset dan

komputer akan menunggu sampai device mengirimkan sinyal acknowledge

(FA). Setelah itu komputer akan menentukan yanabel scalingfactor, resolution,

dan lam-lam dengan cara mengirimkan data tersebut ke device. Pada setiap

proses pengiriman data ke device, komputer akan mengecek sinyal acknowledge
yang dikerimkan oleh device ke komputer, menandakan data telah diterima oleh
device dan komputer tidak akan mengulang pengiriman data itu kembali.

Setelah semua pengiriman vanabel telah dilakukan, komputer mengirimkan

sinyal enable ke device menandakan device siap digunakan.

2.5 Multiplexer/Demultiplexer

Multiplexer mempunyai sifat yang berkebalikan dengan demultiplexer.

Multiplexer adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memilih satu dan

beberapa masukan sumber data, dan kemudian mengeluarkannya ke dalam satu

buah jalur keluaran. Demultiplexer adalah sebuah perangkat yang digunakan

untuk memilih satu jalur keluaran dan beberapa jalur keluaran yang tersedia, dan

kemudian menghubungkan jalur keluaran terpilih tersebut ke sebuah jalur

masukan. Multiplexer dan demultiplexer yang digunakan adalah IC CD405T. Jika

difungsikan sebagai multiplexer, CD4051 mempunyai 8jalur keluaran dan 1jalur

 



mnakan sebagai demultiplexer, CD4051 mempunyai

Gambar 2.12 mencrangkan konfigurasi pm
masukan. Sedangkan jnca uis

1jalur keluaran dan 8jalur masukan

IC CD4051.

TOP VIEW
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Gambar 2.12 Konfigurasi Pm IC CD405I

uHhan jalur dapal dilakukan dengan mengesel bit selector pada pin A.
B, dan C. Tabel kebenaran untuk memilih jalur masukan atau jalur keiuaran yang
digunakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

i'erm

in/UKiTabel 2.3 Tabel Kebenaran IC ClJ4Uj i
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2.6 Modulator Dan Demodulator Infrared
Modulasi diiakukan dengan tui,Mn

- Uk meng1iasilkan modulasi smval
Modulator berfungs, ^ ^^^

dimodulasi dengan sinval ^ te,ahg Smyal Camer> ag" diperoleh sinval data kemb r *
dibutuhkan aear S]nv., •f kembah- Mo^asiagar sinyal mframerah lebih kebai terhadan cah* • •
sekitarnva Demodulat ^ ^ X^«^J•^'*^W yang digunakan yaitu 1C LRM 8601
frekuensi 38 khz rr , " ^ bda*a ?ada

•IC mi ^ *» —a masukan dan smvai
mempunyai frekuensi 38 th i ^ -Vang38 khz dan membuang smyal lam vang meru^ •
Pengganggu. " kmerupalan smyal

er

(Jul

Ond

Gambar2.13Konfigurasi Pin TRM-860]

 


