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Ujian Akhir Semester 
EL 2002 Sistem Digital 
Rabu, 14 Desember 2016 
Waktu 09:15 - 12:15 (180 menit) 

Nama: 

NIM: 

Dosen: Kelas: 

Tanda Tangan: 

1 (15) 2 (20) 3 (25) 4 (20) 5 (25) Total (Max Nilai = 105) 

      

Kerjakan di halaman setelah halaman soal, gunakan bagian belakang soal sebagai buram 

(Soal ada pada halaman ganjil, jawablah pada halaman genap) 

Sifat ujian: tutup buku, tidak menggunakan kalkulator. 

 

Soal 1 Minimisasi State [15 poin] 

Lakukan minimisasi untuk state diagram berikut 

 

Dengan cara: 

(a) Partitioning 

(b) Implication chart 

Lalu gambarkan kembali state diagram yang telah diminimisasi untuk setiap cara bila hasilnya berbeda. 

Namun, apabila keduanya menghasilkan hasil yang sama, cukup gambarkan satu state diagram yang 

terminimisasi. 
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Soal 2 Analisis Synchronous [20 poin] 

Buatlah excitation table, transition table, state table, dan state diagram dari rangkaian synchronous 

berikut 

 

x adalah input, y1 dan y2 adalah present state, dan z adalah output. 
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Soal 3 Perancangan Synchronous [25 poin] 

Anda diminta untuk mendesain papan skor pertandingan bulu tangkis. Untuk menyederhanakan 

masalah, papan skor ini mulai bekerja ketika skor telah mencapai 19-19. Papan skor ini mempunyai 1 bit 

input x dan 2 bit output z1 dan z2. Jika pemain A memasukkan bola, input diberi nilai 0. Sebaliknya, jika 

pemain B memasukkan bola, input diberi nilai 1. 

Bila Anda tidak familiar dengan pertandingan bulu tangkis, berikut adalah aturan singkatnya. 

(1) Pertandingan dimulai dengan skor A dengan B adalah 19-19. 

(2) Jika A memasukkan bola dari keadaan (1), maka match point untuk A. 

(3) Jika B memasukkan bola dari keadaan (1), maka match point untuk B. 

(4) Dari match point A, jika A kembali memasukkan bola, maka A menang. Namun, apabila B yang 

memasukkan bola, terjadi deuce. 

(5) Dari match point B, jika B kembali memasukkan bola, maka B menang. Namun, apabila A yang 

memasukkan bola, terjadi deuce. 

(6) Dari keadaan deuce, jika A memasukkan bola maka match point A, jika B yang memasukkan 

bola, match point B. 

(7) Pada saat pertandingan selesai, untuk menyederhanakan masalah, Jika A menang, siapa pun 

yang memasukkan bola, A tetap menang. Jika B menang, siapa pun yang memasukkan bola, B 

tetap menang. 

 

 

 

Output z1z2 bernilai “00” saat skor pertandingan 19-19, “10” jika A menang, “01” jika B menang, dan 

“11” saat pertandingan dalam keadaan match point atau deuce. 

(a) Gambarkan state diagram dengan nama state P, Q, R, S, T, dan U. Beri keterangan bahwa “P = 

skor 19-19”, “Q = match point A”, dan seterusnya. 

(b) Tuliskan state table dari gambar tersebut. 

(c) Lakukan state assignment dengan binary encoding dan tuliskan transition table-nya. 

(d) Turunkan persamaan-persamaan untuk next state dan output, jika akan digunakan D-Flip Flop 

sebagai memory element-nya. 

  

Papan skor x z1 

z2 
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Soal 4 Analisis Asynchronous [20 poin] 

 

(a) Buatlah flow table dari rangkaian asinkron fundamental mode di atas 

(b) Tentukan urutan output bila diberikan urutan input X = 0, 1, 0, 1, 0, 1, … 

(c) Apakah ada kondisi race pada rangkaian tersebut? 
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Soal 5 Perancangan Asynchronous [25 poin] 

Anda diminta merancang rangkaian asinkron untuk kombinasi kunci sebuah brankas. Brankas tersebut 

memiliki 2 buah kenop putar yang masing-masing memiliki 2 posisi, K1 dan K2. Ki = 0 artinya kenop ke-i 

ada di posisi pertama dan Ki = 1 artinya kenop ke-i ada di posisi kedua. Kedua kenop tidak bisa diputar 

bersamaan. 

 

 

 

 

 

Output z bernilai 1 apabila pembuka brankas melakukan urutan berikut: 

(1) Kedua kenop K1 dan K2 berada pada posisi pertama, 

(2) Posisi kenop K2 diputar menjadi posisi kedua, 

(3) Posisi kenop K1 diputar menjadi posisi kedua (output z menjadi bernilai 1) 

Setelah kunci terbuka, untuk mengembalikan brankas menjadi terkunci kembali (z = 0), salah satu dari 

kenop K1 atau K2 harus diputar menjadi posisi pertama. 

Jika terjadi kesalahan urutan kombinasi, sistem dapat dimulai kembali dengan mengembalikan kedua 

kenob ke posisi pertama. 

(a) Buat primitive flow table dari rangkaian tersebut. 

(b) Lakukan minimisasi dengan implication chart dan merger diagram sehingga diperoleh minimum 

row flow table. 

(c) Lakukan secondary state assignment. 

(d) Buat state transition table. 

(e) Gambarkan rangkaiannya dengan menggunakan delay Δt. 

  

Pintu Brankas 

K1 K2 

0                     0 

1                     1 

Rangkaian 

Asinkron 
Lock mechanism 

K1 

K2 

Z 
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