
4 
 

 

BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Embedded System 

Embedded system juga dikenal dengan system tertanam yang merupakan 

suatu system computer khusus dan dirancang untuk manjalankan suatu pekerjaan 

yang telah ditentukan Sistem ini menjadi bagian dari keseluruhan sistem yang 

terdiri atas mekanik dan perangkat keras lainnya. Bidang embedded system itu 

sendiri paling tidak harus memiliki penguasaan pada perangkat keras seperti hal 

nya penguasaan pada suatu system yang dimana merupakan system elektronika 

digital. Hal ini berbeda sekali dengan sistem digital yang didesain untuk general 

purpose. Embedded system biasanya diimplementasikan dengan menggunakan 

mikrokontroler, sistem embedded dapat memberikan respon yang sifatnya real time 

dan banyak digunakan pada peralatan digital, seperti jam tangan.Embedded system 

adalah sistem dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Mempunyai computing power. Dengan kata lain dilengkapi dengan sebuah 

processor 

2. Bekerja di lingkungan luar ruangan IT. Jadi kemungkinan besar tidak 

dilengkapi dengan AC dan menghadapi gangguan dari luar seperti getaran 

dan debu. 

3. Memiliki tugas yang spesifik. Beda dengan PC atau Server yang relatif lebih 

multi purpose. 
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Gambar 2.1 Struktur Embedded System 

Sistem embedded modern yang pertama dikenali adalah Apollo Guidance 

Computer, dikembangkan oleh Charles Stark Draper di MIT Instrumentasi 

Laboratorium, awal 1960-an. Apollo Guidance Computer (AGC) adalah on-board 

digital computer (papan komputer digital), diinstall di setiap acecraft program 

Apollo, baik Command Module (CM) dan Lunar Module (LM). Disediakan 

onboard computation untuk mendukung spacecraft guidance, navigasi dan kontrol. 

Apollo flight computer adalah yang pertama menggunakan Integrated Circuit (IC). 

Software AGC ditulis dalam bahasa assembly AGC. 

 

Gambar 2.2 Apollo 1024 bit core memory module 
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Kategori Sistem Embedded 

 Mandiri (Standalone) 

Perangkat standalone dapat berfungsi secara independen dari perangkat keras 

lainnya. Tidak terintegrasi ke dalam perangkat lain. Contoh : Kotak TiVo untuk 

merekam siaran televisi. Sedangkan DVR (digital video recorder) merupakan 

sistem embeded yang terintegrasi dengan DVD player. Stand alone juga dapat 

merujuk pada program software yang tidak memerlukan software selain sistem 

operasi untuk menjalankannya. 

 Real Time 

Sistem embedded dengan tugas-tugas spesifik yang dilakukan dalam periode waktu 

spesifik disebut dengan sistem real time. Sistem real time terdiri dari hard real time 

system dan soft real time system. 

 Hard real time 

Hard real time adalah sistem yang harus melaksanakan tugas dengan deadline yang 

tepat. Contoh dari sistem hard realtime adalah sistem yang harus membuka katup 

dalam 30 milidetik ketika kelembaban udara melintasi ambang batas tertentu. Jika 

katup tidak dibuka dalam 30 milidetik maka akan menimbulkan malapetaka. 

Sistem hard real-time sering kali digunakan sebagai alat pengontrol untuk aplikasi 

yang dedicated, mempunyai batasan waktu yang tetap yang sudah didefinisikan 

dengan baik. Pemrosesan harus selesai dalam batasan-batasan yang sudah 

didefinisikan, atau sistem akan gagal. 

 Soft real time 

Soft real time adalah sistem yang tidak memerlukan deadline.Contoh dari soft 

realtime seperti DVD player, jika diberikan suatu perintah dari remote control maka 

akan mengalami delay selama beberapa milidetik untuk menjalankan perintah 

tersebut. Delay ini tidak akan berakibat sesuatu yang serius. Sistem soft real-time 

mempunyai lebih sedikit batasan waktu yang keras, dan tidak mendukung deadline 

dengan menggunakan batas akhir. 

Arsitektur sistem embedded merupakan sebuah abstraksi dari perangkat 

embedded dan merupakan hal yang penting dalam menyelesaikan tantangan yang 

dihadapi saat mendesain sistem baru. 
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Gambar 2.3 Arsitektur Dasar Embedded System 

 

Gambar 2.4 Arsitektur detail Embedded System 

2.2 Perangkat Keras 

1. Field Programmable Gate Array (FPGA) 

Perangkat keras yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu system 

yang telah dirancang dan mengontrol perangkat lain sebagai perangkat 

pendukung. Perangkat yang digunakan merupakan golongan embedded 

system. 

2. Motor DC 

Motor dc merupakan suatu perangkat elektromagnetis yang dapat mengubah 

energi listrik menjadi enegi mekanik. Energi mekanik yang dihasilkan dapat 

digunakan sebagai pemutar fan, konveyor, dll. 
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3. Sensor 

Perangkat yang digunakan sebagai media untuk mendeteksi adanya 

perubahan lingkungan fisik atau kimia yang kemudian variavel keluaran dari 

sensor tersebut diubah menjadi besaran listrik tranduser. 

4. Relay 

Relay merupakan komponen elektronika berupa saklar elektronik yang 

digerakkan oleh arus listrik. Secara prinsip, relay digunakan sebagai tuas 

saklar dengan gaya elektromagnetik untuk menutup atau membuka kontak 

saklar. 

2.2.1 Field Programmable Gate Array (FPGA) SPARTAN  

Field Programmable Gate Array atau FPGA merupakan sebuah IC digital 

yang sering digunakan untuk mengimplementasikan rangkaian digital. Bila dilihat 

dari segi nama Field Programmable atau FPGA ini bersifat dapat dirancang sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan pemakai tanpa melalui tahap di hardware oleh 

pabrik piranti. Sedangkan Gate Array itu sendiri dapat diartikan terdiri dari 

gerbang-gerbang digital dimana interkoneksi masing-masing gerbang dapat 

dikonfigurasikan antara satu sama lainnya. 

FPGA Xilinx dikenal sebagai FPGA pertama kali yang muncul pada tahun 

1984 dan saat itu digunakan untuk mengatasi gap yang terjadi dalam dunia IC 

digital, tetapi para perekayasa perangkat keras tidak menggunakannya sampai pada 

awal tahun 1990-an. FPGA merupakan rangkaian terpadu digital yang terdiri dari 

berbagai blok logic yang dapat dikonfigurasikan dan interkoneksi yang dapat 

dikonfigurasikan berupa matriks saklar. Hal ini membuat vendor tidak menentukan 

fungsi rancangan dari piranti, tetapi perancang yang mendefinisikan rancangannya 

setelah piranti dibuat melalui pemrograman atau konfigurasi. FPGA mampu 

dikonfigurasi berulang kali dan memiliki kecepatan clock lebih dari 50 MHz. 

Aturan perancangan juga telah menyusut menjadi submicron, piranti perangkat 

lunak yang mudah dan sederhana. 
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Gambar 2.5 Blok Diagram FPGA 

Biasanya aplikasi PFGA dapat dikategorikan dalam 5 bagian, yaitu : 

 ASIC (Application Specific Integrated Circuit) dan custom silicon, biasa 

digunakan di trafo. 

 DSP (Digital Signal Processing), atau biasa disebut mikroprosessor. 

 Embedded Microcontroller, untuk melakukan tugas khusus. Contohnya : 

sebagai saklar atau sebagai penghitung daya pada trafo. 

  Physical Layer Communication, untuk interkoneksi layer fisik denga layer 

protokol. 

 Reconfigurable Computing, terdiri atas 2 yaitu : akselerasi hardware dan 

hardware simulation. 

FPGA mempunyai beberapa sifat, yaitu antara lain : 

 Program dapat disusun kembali berulang ulang. Jadi intinya, program yang 

telah kita buat dalam FPGA bisa kita ubah atau kita edit. 

 FPGA bersifat dapat didownload berulang-ulang tanpa batas. Inilah kelebihan 

FPGA yang paling dikenal. Jadi kita bisa menimpa program lama dengan 

program baru yang sudah diedit. 

 Bersifat volatile. FPGA ini bersifat volatile, maka dari itu untuk menyimpan 

datanya, FPGA harus terus diberi daya. Bila kehilangan daya pada saat ingin 

mendownload, maka datanya pun bisa hilang. 

 Hampir semua rangkaian terimplementasi didalam chip. PFGA terdiri dari 

banyak CLB (Configuable Logic Block) yang bisa menyimpan rangkaian-
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rangkaian logika dalam setiap blocknya. Jadi dalam satu chip bisa tertanam 

banyak rangkaian digital. 

 Lebih murah walaupun dalam produksi kecil dan lebih cepat dalam hal design 

rangkaian. 

Perangkat dari vendor Xilinx itu sendiri memiliki beberapa varian seperti 

basys, virtex, Spartan, Spartan 3E, dll. Spartan 3E memiliki beberapa kelebihan 

disamping harga yang terjangkau dengan system yang komplek perangkat ini juga 

memiliki kelengkapan untuk dijadikan sebagai PC karena fitur-fitur yang 

disediakan memiliki kemiripan dengan computer saat ini. Fitur-fitur tersebut 

sebagai berikut : 

 Xilinx Spartan-6 XC6SLX4-2CPG196 FPGA 

 600 slices (each with 4 LUTs and eight flip-flops)  

 8 DSP slices 

 216Kbits of block RAM 

 2 CMTs (4 DCMs and 2 PLLs) 

 16 MB Spansion® Quad SPI Flash for storing FPGA configurations and/or 

user data 

 46 FPGA GPIO signals brought to DIP pins 

 Two on-board clock sources 

 Requires a USB A to micro-B USB cable for configuration (not included) 

 4 user LEDs and 2 user buttons 

 On-board Adept USB2 port for configuration, test, and communications 

interfaces 
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Gambar 2.6 Board FPGA Vendor Xilinx 

2.2.2 Motor DC 

Motor listrik merupakan perangkat elektromagnetis yang mengubah energi 

listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk memutar 

impeller pompa, fan atau blower, menggerakan kompresor, mengangkat bahan,dll. 

Motor listrik digunakan juga di rumah (mixer, bor listrik, fan angin) dan di industri. 

Motor listrik kadangkala disebut “kuda kerja” nya industri sebab diperkirakan 

bahwa motor-motor menggunakan sekitar 70% beban listrik total di industri. 

Motor DC memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan medan 

untuk diubah menjadi energi mekanik. Kumparan medan pada motor dc disebut 

stator (bagian yang tidak berputar) dan kumparan jangkar disebut rotor (bagian 

yang berputar). Jika terjadi putaran pada kumparan jangkar dalam pada medan 

magnet, maka akan timbul tegangan (GGL) yang berubah-ubah arah pada setiap 

setengah putaran, sehingga merupakan tegangan bolak-balik. Prinsip kerja dari arus 

searah adalah membalik phasa tegangan dari gelombang yang mempunyai nilai 

positif dengan menggunakan komutator, dengan demikian arus yang berbalik arah 

dengan kumparan jangkar yang berputar dalam medan magnet. Bentuk motor 

paling sederhana memiliki kumparan satu lilitan yang bisa berputar bebas di antara 

kutub-kutub magnet permanen. 
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Gambar 2.7 Motor D.C Sederhana 

Catu tegangan dc dari baterai menuju ke lilitan melalui sikat yang menyentuh 

komutator, dua segmen yang terhubung dengan dua ujung lilitan. Kumparan satu 

lilitan pada gambar di atas disebut angker dinamo. Angker dinamo adalah sebutan 

untuk komponen yang berputar di antara medan magnet 

2.2.3 Sensor 

Photodioda adalah dioda yang bekerja berdasarkan intensitas cahaya, dimana 

jika photodioda terkena cahaya maka photodioda bekerja seperti dioda pada 

umumnya, tetapi jika tidak mendapat cahaya maka photodioda akan berperan 

seperti resistor dengan nilai tahanan yang besar sehingga arus listrik tidak dapat 

mengalir. 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Komponen Photodioda 

Simbol dan bentuk photodioda hampir sama dengan LED, tetapi pada simbol 

photodioda arah dua panahnya menghadap ke dalam. Photodioda banyak digunakan 
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sebagai sensor cahaya dalam dunia elektronika, karena sifatnya yang peka terhadap 

cahaya. 

Inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih 

panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. 

Namanya berarti "bawah merah" (dari bahasa Latin infra, "bawah"), merah 

merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Radiasi 

inframerah memiliki jangkauan tiga "order" dan memiliki panjang gelombang 

antara 700  nm dan 1 mm. Inframerah ditemukan secara tidak sengaja oleh Sir 

William Herschell, astronom kerajaan Inggris ketika ia sedang mengadakan 

penelitian mencari bahan penyaring optik yang akan digunakan untuk mengurangi 

kecerahan gambar matahari dalam tata surya teleskop. Sedangkan pembangkit sinar 

infrared ini adalah sebuah dioda LED . Secara kasat mata , cayaha infrared tidak 

dapat dilihat.  

. 

Gambar 2.9 Sensor Infrared 
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