
BAB II

DASARTEORI

11.1 Sandi

Sandi adalah suatu sistem pengubah kode dari kode yang satu ke kode

yang lain dan sering disebut pengkode dan pendckode menjadi suatu

penterjemah kode awal menjadi kode yang lebih mudah dipahami.

Pengkode bennaksud menterjemahkan suatu masukan desimal ke suatu

bilangan biner. Sedangkan pendekode bermaksud meiUerjemahkan kembali

data masukan dasar yaitu bilangan biner menjadi bilangan desimal.

11.2 Jcnis-jenis Sandi

• BCHCode

Adalah sandi yang linicr dan dibuat dengan meinihh jarak yang pendek

dan mempunyai dua bilangan yaitu bilangan biner dan bilangan non

biner

• ConvotutioMil Codes

Adalah kode yang memiliki perbedaan mendasar dan hhek code

dimana urutan bit in forma si tidak dikeiompokkan dalam blok-blok

yang berbeda scbelum dikodekan,

• Oolay Code

Adalah kode biner linier yang mempunyai jarak kode minimum

sebesar 7 dan mcmiliki kemampuan mengkoreksi error scbanyak 3 bit

untuk setiap codeword-nyd



Hamming Code

Adalah sistem pendeleksi dan mengoreksi kesalahan bit yang

mempunyai sistem parity. Ilamming mampu mengoreksi satu

kesalahan tapi tidak mampu mendeteksi dua kesalahan.

11.3 Sandi Hamming

Sandi Hamming adalah suatu sandi yang digunakan untuk mendeteksi

dan mcngorcksi suatu kesalahan data. Sandi Hamming dikeiompokkan

kodalam bcbcrapa bit, diantaranya adalah 4 bit, 8 bit, dan 16 bit. Untuk

mempermudah penganahsaan maka disini dijelaskan eara menggunakan sandi

I lamming dengan 7 bit data, yang ierdiri dari 4 bit data adalah data asli sandi

Hamming dan 3 bit data berikutnya adalah data pembawa. Hal tersebut seperti

dijelaskan pada tabel 2.1.

Einpat data asli yaitu : (X3, Xs, X(1. X7). sedangkan tiga data berikutnya

adaiah parity data diantaiaiiya adalah : (Pi, P2, P4), P adalali parity adalah

persamaan ganjil dan X adalah liven adalah persamaan genap data asli.

Tabel 2.1 Sandi Hamming

Dengan :

P ^ Parity

X - Even Data asli

3 4 1 5 | 6 7
• !

X? ; P4 X, j X„ ! x7



Data awa! yaitu ( event ) beserta data 'XMnbawa vaitu ( ™>niy data \

kedua data tersebut bersama-sama dikirim dari A ke penerima B dan dideteksi

olch adanya pendctcksian kesalahan hamming, scperti dilunjukan pada

gambar 2.2.

Ketika media transmisi tidak sama misai kabel ataupun media transmisi

yang lain yaitu pakai gelombang udara, dalam arti bahwa kctika suatu

transmisi tersebut mcnggunakan kabcl, maka apabila suatu transmisi data

sudah melalui kawat transmisi yang sangat panjang sehingga dalam suatu

kawat biasanya terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan ke-f/ror-an

suatu data, lebih-lebih apabila menggunakan media transmisi dengan

gelombang udara akan banyak sekali gangguan yang muncul, dari keadaan

tersebut maka sering terjadi kesalahan dalam proses pengiriman, sehingga

apabila terjadi kesalahan dalam proses pengiriman data, diharapkan sistem

hamming ini mampu untuk mendeteksi kesalahan sekaligus dapat mengoreksi

kesalahan tersebut.
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Gambar 2.2 Blok diagram sistem hamming



11.4 Mikrokontroler AT 89C51

Mikrokontroler adalah suatu rangkaian terintegrasi (1C) yang bekerja

untuk aphkasi pengendali. Untuk mendukung fungsi pcngendalinya, maka

komponcn ini memiliki bagian-bagian sebagai berikut:

1. ('entral Processing Unit (CPU)

2. Read Only Memory (ROM)

3. Random Access Memory (RAM)

4. Pewaklu dan pencacah

5. Unit I/0(SeriaI/ParaIel)

Mikrokontroler AT89C51 termasuk keluarga MCS-51 yang diproduksi

oleh INTEL, ATMEL. Keluarga MCS-51 terdiri dari 8031, 8751, dan

AT89C5I. sedangkan mikrokontroler AT89C5I scring disebut flash

mikrokontroler karena ROM internal yang digunakan adalah EEROM {Enahle

Erasable ROM).

Keunggulan dari mikrokontroler AT89C51 adalah :

1. Kompatibel dengan semua produk MCS-51

2. Kapasitas memori internal 4KB (EEROM)

3. l28x8bitRAMintrernal

4. 32 I/O line yang dapat diprogram

5. 2 buah 16 bit pewaktu/pencaeah

6. 6 sumbcr interupsi
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Gambar 2.4 Susunan pin AT89C5
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Konfigurasi pin AT89C51 adalah sebagai berikut:

1. Port OJ/O.

2. Port \J>ortEO.

3. Port 2, Port I O.

4. Port 3, Port I ().

5. ALE PROO, enable alamat byte rendah bila digunakan EPROM diluar,

tetapi bila digunakan EPROM internal maka kaki ini berfungsi untuk

menerima pulsa program selama proses pemrograman.

6. PSEN, sinyal keluaran yang mengaktifkan EPROMluar.



7. EA VPP, HIGH, mikrokontroler menjalankan penntah dari EPROM

internal jika kurang dari 4096 byte. Saa. pemrograman EPROM internal,

pin mi menerima tegangan 5 volt. LOW. mikrokontroler menjalankan
penntah A//WM/ekstemal.

8. Xtal I, input penguat osilator.

9. Xtal 2. output dari penguat osilator.

11.4.2 Organisasi Memori

Semua produk mikrokontroler AT89C5I dari Atmcl memiliki ruang

alamat memori data yang terpisah. Pemisahan memori program tersebut

mengakibatkan memori data diakses dengan alamat 8 bit, sehingga dapat

dengan ccpat dan mudah disimpan dan dimanipulasi oleh CPU 8-bit. Nainun

demikian, alamat memori data 16-bit bisa juga dihasilkan mclalui register
DP'ER {Data Pointer).

ROM terdapat program yang dapat diakses langsung hingga 64 Kbyte.

Sedangkan strobe untuk mengakses program memori ekstemal melalui smyal

Progam Store Enable.

Memori data menempati suatu ruang alamat yang terpisah dari memori

program. Memon ekstemal dapat diakses secara langsung hingga 64 Kbyte

dalam ruang memori data ekstemal. CPU akan memberikan sinyal baca dan

tulis.



11.43 Memori program

Memori program adalah memon yang digunakan untuk menyimpan
program aktual mikrokontroler. Panjang memon maksimal mencapai 64

KByte dengan memori internal sebesar 4 Kbyte. Untuk memiliki 4 Kbyte
memori dalam chip dan 64 Kbyte diluar chip.

11.4.4 Memori Data

AT89C51 memiliki memon data internal scbanyak 128 byte. Memon

internal dan AT89C51 terbagi dua yaitu : internal RAM dan Special Function
Register (SIR)

Keunggulan dan AT89C5I adalah [C mi memiliki prosesor yang mampu

bekerja dalam bit (Boolean processor) sehingga para pemrogram dapat

memanipulasi data baik dalam bit maupun byte dan juga melakukan register
khusus (Special Function Register SFR).

H.4.5 Register

11.4.5.1 Register A dan B

Register Aalau akumutator (ACQ inerupakan register urn urn yang

digunakan untuk menyimpan data scmentara dan hasil lnstruksi-instruksi.

Akumulator memiliki lebar 8 bit dan register yang sering dipakai.

Register Bmerupakan register panampung 8 bit tetapi terbatas hanya

untuk instruksi perkalian (ML'L) dan penntah pembagian (DIV).

Register Bdigunakan untuk operasi perkalian dan pembagian.
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11.4.5.2 Register R

AT89C51 memiliki 8 buah register R(RO - R7) yang tcrsimpan

dalam 4 buah bank. Jadi total ada 32 buah register R. Penggunaan

register Rpada bank yang diatur oleh register PS W.

H.4.5.3DPTRFCdanSP

13PTR (Data Pointer) merupakan register 16 bit untuk menyimpan

alamat pointer, DPTR digunakan untuk penntah-perintah pengaksesan

memori ekstemal yang mempunyai lebar alamat 16 bit.

PC (Program Counter) adalah register 2 byte yang memberitahu

inslruksi selanjutnya akan dilaksanakan. Register PC tidak dapat diubah

nilainya secara langsung dengan perintah MOV. Nilai PC akan bembah

oleh perintah-periniah yang berhubungan dengan lompatan.

SP (Stack Pointer) merupakan register 8 bit yang akan menunjukan

harga berikutnya yang diambil dari stack, AT89C5I pertama akan

menambah nilai SP kemudian menyimpan nilai tersebut pada alamat

inemori yang bersesnaian. Jika suatu harga diambil dan slack, maka

AT89C51 akan mengambil dari stack dm kemudian mengurangi nilai SP.

M.4.6 Mode Pcngalamatan

11.4.6.1 Immediate Addressing

Immediate Addressing adalah pcngalamatan dengan memberikan

mlai/harga yang akan disimpan kedalam memon secara langsung.



13

11.4.6.2 DirectAddressing

Direct Addressing merupakan pengalamatan yang mengambil nilai

yang disimpan dalam memori secara langsung dari lokasi memon yang

lain.

11.4.6.3 Indirect Addressing

Indirect Addressing digunakan untuk mengakscs 128 byte RAM

internal. Penglamatan ini memanfaatkan register-register penunjuk

seperti R,, R7 dan DP IR, serta mcnggunakan simbol (ci> untuk

mcnunjukkan isi dari alamat lokasi memori yang ditunjukkan oleh suatu

register penunjuk.

11.4.6.4 External Direct

External Direct adalah pengalamatan yang digunakan untuk

mengakscs memori ekstemal yang bcrfungsi seperti pengalamatan

langsung

11.4.6.5 External Indirect

External Indirect digunakan untuk mengakscs RAM ekstemal dan

mcnggunakan bentuk dan pcngalamat tidak langsung.
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11.4.7 Timer

Mikrokontroler AT89C51 mempunyai dua buah timer 16 bit, masing-

masing timer 0 dan timer 1. kedua timer ini dapat difungsikan sebagai timer,

pencacah, dan pembangkit houdrate untuk komunikasi serial.

Konfigurasi kedua timer mi digunakan register kendali 1MOD dan

TOON. Register kendali ICON merupakan register yang dapat diakses per-bit

yang digunakan untuk mengaktiikan dan mematikan timer, menentukan jenis

mterupsi ekstemal timer dan untuk menandakan adanya overflow flag. Kedua

register ini digunakan untuk menentukan mode operasi dari timer 0 dan timer

Tabel 2.5 Register TCON

Nama Bit

TCON.7

TCON.6

Pungsi
TF1

TR1

. Timer 1 overflow flag \
Mcngaktifkan timer 0 j

TFO TCON.5 ! Timer 0 overflow flag
TRO TCON.4 i Mengaktifkan timer \ \
IE1 TCON.3

TCON.2

; Interupsi 1 edgeflag ekstemal 1
I'D Tipe interupsi 1 bit kendali
IE0

ITO

TCON.l

TCON.O

: Interupsi 0edge flag ekstemal !
: Tipe interupsi 0 bit kendali j

Tabel 2.6 Register Kontroi TMOD

TIMER 1 TIMER 0

GATE C/T Mi I MO GATE C/T I Ml MO

Dimana:

GATE : jika diset timer akan bckerja jika INTI (P3.3) bcrlogika I. jika

bit mi di-nol-kan, //merakan bekerja jika I'RI - I

C/T : pcmilih fungsi timer.'pencacah (I = pencacah)



Tabel 2.7 Kombinasi Mode Operasi

Ml MO Mode Operasi

1

r 0

" i

0

1

Timer 13 bit

Timer /pencacah 16 bit

0 ? Timer at/fo reload 8 bit (pengisian otomatis)

I 3 Timer terbagi
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11.4.7 Interupsi

Intcrupsi adalah suatu kejadian yang akan menghentikan sementara

jalannya program yang sedang berjalan untuk menjalankan suatu subrutin

interupsi teitentu. Setelah selesai dikcrjakan maka program yang berhenti akan

dilanjutkan kembali secara nonnal.

Tabel 2.8 Alamat Vektor Pclayanan Interupsi

Interupsi Flag Alamat Vektor

Ekstemal 0

'Timer0

IEO

TFO

0003H

000BH

Ekstemal 1

'Timer 1

IFI 00I3H

001BH

Serial RI/TI 0023H

Sctiap interupsi memiliki alamat vektor pelayanan interupsi yang tetap

seperti diperhhatkan pada tabel 2.8. Setelah layanan interupsi pada alamat

vektor tertentu selesai dikerjakan, maka untuk kembali keprogram semula

digunakan perintah RETT



Konfigurasi interupsi dilakukan dengan menggunakan register IE

(Interupsi Eenahle) pada SFR.

Bit

7

Nama

"eaT

F.S

ETI

EXi

ETO

EXO

Tabel 2.9 Register IE

Alamat Keterangan

AFH | (rlobal Interupt

AEH

ADH

ACH

ABH

AAH

A9H

A8I1

Tidak ada

Tidak ada

Mengaktifkan interup serial

Mengaktifkan interup timer

Mengaktifkan interup ekstemal

Mengaktifkan interup timer0

Mengaktifkan interup ekstemal 0

11.5 Triac

Triac adalah sualu komponen yang dalam operasinya sangat mirip

dengan SCR, triac dapat beroperasi pada dua arah arus, arus dapat mengaiir

antara A2dan A, dan juga antara gcrbang dan A,. Triac adalali dua komponen

SCR yang dipasang secara paralel yang terbalik seperti diperhhatkan dalam

gambar 2IOa, Triae mempunyai liga tenninal yailu dua terminal ulaina A] dan

A2, kemudian 1 gcrbang (Gate). Output triac adalah ams bolak balik. Struktur

dari triac dapat dilihal pada gambar 2.10b
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Gambar 2.10 Simbol Triac dan strukturnya
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II.6 Opto Isolator

Opto isolator adalah alat elektronik yang terbuat dari bahan Ga As

(Galium dan Arsen), yaitu LED yang memancarkan cahaya yang kemudian

cahaya tersebtit diterima oleh komponen triac untuk diubah menjadi tegangan.

Alat ini tcrpakct dalam bentuk seperti IC, hal ini diharapkan supaya dapat

menyebabkan terjadinya transfer energi listrik dalam satu arah dari tegangan

yang berupa cahaya ke rangkaian berikutnya, sambil mempenahankan isolasi

listrik di antara kedua siklus seperti pada gambar 2.11. ketika logika 1

diumpankan ke masukan, LED akan menghantar dan memancarkan cahaya

yang akan menghidupkan masukan untuk mcnghasilkan keluaran. Seperti

ditunjukkan pada gambar 2. i 1



Opto isolator merupakan komponen yang digunakan sebagai komponen

kontroi I/O dalam peralatan yang beroperasi dengan tegangan DC atau AC.

Kenigian atau kejeiekan dari alat ini pada kccepatan pcnsaklaranya. Hal ini

disebabkan karena efek dari daerah yang scnsitif tcrhadap cahaya dan

timbulnya cfck kapasitansi padajunction-nya.

Input A

Input B

Gambar 2.11 Opto-isolator

Output A

Output B


