
 

Abstrak—Makalah ini menjelaskan desain dan implementasi 

interface hardware, FIFO, dan fetching data pada sistem akuisisi 

data radar FMCW pada kapal feri. Interface hardware 

dilakukan untuk menghubungkan hardware yang digunakan, 

yaitu DCC, FPGA, dan HPS, dan memungkinkan pertukaran 

data antar hardware, yang terdiri atas interface DCC-FPGA dan 

interface FPGA-HPS. Modul FIFO diimplementasikan pada 

FPGA dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan data 

sementara pada FPGA sebelum diteruskan ke HPS. Data yang 

masuk ke dalam FIFO harus sama dengan data yang keluar dari 

FIFO agar keutuhan data dapat dipertahankan. Modul fetching 

data diimplementasikan pada HPS dan berfungsi untuk 

mengambil data output dari modul FIFO. Hasil yang didapat 

adalah interface hardware, modul FIFO, dan modul fetching 

data yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem akuisisi data 

radar FMCW pada kapal feri, dan bekerja dengan benar.  

Kata kunci—fetching data, FIFO, FPGA, HPS, interface 

I. PENDAHULUAN 

Radar, yang merupakan singkatan dari Radio Detection and 

Ranging berfungsi untuk menentukan jarak, posisi, dan 

kecepatan dari suatu benda. Salah satu radar yang populer 

digunakan adalah radar FMCW (Frequency-Modulated 

Continuous Waveform) yang memiliki akurasi tinggi dalam 

pengukuran jarak serta mampu bekerja dengan baik di 

berbagai cuaca. Diagram blok dari radar FMCW dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1 Diagram blok radar FMCW 

Signal conditioner mengendalikan sinyal FM yang dihasilkan 

oleh FM transmitter, dan kemudian dikirimkan oleh antena 

radar. Sinyal yang diterima antena adalah sinyal pantulan 

yang sebelumnya dikirimkan, dan diperkuat oleh LNA (Low 

Noise Amplifier) dan dimasukkan ke dalam mixer. Mixer akan 

mencari selisih frekuensi antara sinyal yang diterima dengan 

 
 

sinyal yang dikirim, dan kemudian memberikan sinyal output 

yang memiliki frekuensi tersebut. Sinyal inilah yang akan 

diterima oleh sistem akuisisi data. Pada makalah ini, sinyal 

dari mixer akan disimulasikan oleh generator sinyal. 

 

Salah satu bagian penting dari radar adalah sistem akuisisi 

data radar. Sistem ini berfungsi untuk mengambil data dari 

antena radar, dan mengolahnya agar bisa digunakan oleh 

pengguna. Dalam sistem akuisisi data, keutuhan data dan 

kecepatan akuisisi data menjadi aspek yang perlu 

diperhatikan. Data yang diakuisisi perlu dikendalikan agar 

tidak ada yang hilang. Kecepatan akuisisi data perlu 

diperhatikan agar tidak terlalu lama, menyesuaikan dengan 

kecepatan antena radar berputar. Diagram blok dari sistem 

akuisisi data radar FMCW dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2 Diagram blok sistem akuisi data radar FMCW 

Makalah ini menjelaskan tentang desain dan implementasi 

modul interface hardware yang terdiri atas interface DCC-

FPGA dan interface FPGA-HPS, FIFO (First-In, First Out), 

dan fetching data pada sistem akuisisi data radar FMCW pada 

kapal feri. Diasumsikan bahwa modul-modul lain sudah 

bekerja dengan sempurna. 

 

Interface hardware dilakukan agar hardware-hardware 

saling terkoneksi dan dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. 

Selain itu, interface hardware juga penting karena hardware 

akan menjadi tempat untuk mengimplementasikan modul-

modul lain. FIFO diperlukan untuk mengendalikan data dan 

menjaga keutuhan data, yang kemudian akan diambil oleh 

modul fetching data. Proses implementasi dari modul-modul 

ini dilakukan pada board SoCKit yang memiliki komponen 

FPGA (Field Programmable Gate Array) dan prosesor ARM 

(Advanced RISC Machine). 
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Bab II makalah menjelaskan studi pustaka yang dilakukan 

untuk melakukan desain dan implementasi. Bab III 

menjelaskan spesifikasi, desain, dan implementasi modul. 

Bab IV menjelaskan hasil yang didapat dan pembahasannya, 

yang kemudian ditutup dengan kesimpulan pada bab V. 

II. STUDI PUSTAKA 

A. Board SoCKit 

SoCKit adalah development board yang dirilis oleh Arrow 

yang menggabungkan FPGA Altera Cyclone V dan HPS 

(Hard Processor System) berbasis prosesor ARM Cortex A-

9, sehingga mampu menjadi platform untuk desain hardware 

dan software. SocKit memiliki banyak hardware seperti 

memori DDR3, koneksi Ethernet, layar LCD, dan masih 

banyak lagi. Terdapat hardware yang terhubung dengan 

FPGA, dan adapula yang terhubung dengan HPS, sehingga 

SoCKit menjadi development board yang memungkinkan 

penggunanya untuk melakukan desain dengan fleksibel. 

 

 
Gambar 3 Board SoCKit 

Salah satu kelebihan dari board SoCKit adalah adanya 

konektor HSMC (High Speed Mezzanine Card) yang bisa 

digunakan untuk menghubungkan hardware-hardware 

eksternal lain. Dalam makalah ini, board akan dihubungkan 

dengan DCC melalui konektor HSMC.  

B. DCC 

DCC (Data Conversion Card) merupakan sebuah perangkat 

keluaran Terasic yang mampu melakukan proses ADC 

(Analog-to-Digital Converter) atau DAC (Digital-to-Analog 

Converter). DCC memiliki konektor HSMC yang 

memungkinkan DCC untuk dihubungkan dengan 

development board Altera, Terasic, atau Arrow. DCC dapat 

digunakan untuk memudahkan proses desain dan 

implementasi sistem yang membutuhkan ADC maupun 

DAC, misalnya osiloskop sederhana atau sistem pengolahan 

suara. Dalam makalah ini, DCC digunakan untuk proses 

ADC. 

 
Gambar 4 Tampak Depan DCC 

 
Gambar 5 Tampak Belakang DCC  

Gambar 4 menunjukkan tampak depan DCC, dan telah 

ditandai bagian ADC dari DCC. Terdapat dua buah konektor 

SMA sebagai input channel A dan channel B. Kemudian 

terdapat dua buah ADC AD9254 untuk channel A dan 

channel B dengan resolusi 14-bit dan mampu mendapatkan 

150 juta sampel dalam 1 detik. Gambar 5 menunjukkan 

tampak belakang DCC yang memiliki konektor HSMC, 

sehingga DCC dapat dihubungkan dengan SoCKit. Agar 

DCC dapat digunakan sebagai ADC, DCC membutuhkan 

frekuensi sampling yang akan disediakan oleh board SoCKit. 

C. Qsys 

Qsys adalah alat integrasi sistem yang terdapat dalam 

software Quartus II. Qsys mampu memahami desain 

hardware dalam level abstraksi dan membuat komponen 

HDL dengan otomatis. Desain hardware pada Qsys 

dilakukan dengan menghubungkan blok-blok IP dari Altera. 

Blok-blok IP berupa fungsi yang dapat diatur parameternya 

untuk disesuaikan dengan spesifikasi yang diinginkan. 

Sehingga, penggunaan Qsys mampu menghemat waktu 

desain hardware. Tampilan dari Qsys dapat dilihat pada 

Gambar 6. 

 

 
Gambar 6 Tampilan Qsys 

Fungsi-fungsi yang digunakan dapat disambungkan pada 

window System Contents. Kemudian parameter dari tiap 

fungsi diatur pada window Parameters. Setelah proses desain 

dalam Qsys selesai, tombol Generate HDL… dapat diklik 

untuk menghasilkan kode HDL dari desain. 

D. FIFO 

FIFO (First In, First Out) adalah salah satu cara untuk 

mengatur dan mengendalikan buffer data. Sesuai dengan 

namanya, data yang pertama kali masuk ke dalam buffer 

FIFO akan dikeluarkan juga pertama kali, seperti yang 

terlihat pada Gambar 7. FIFO buffer dapat diatur besar 

memorinya, untuk mengatur berapa jumlah data maksimal 



yang dapat disimpan dalam buffer hingga buffer penuh. Data 

masuk dari ujung kepala buffer (head) dan diambil dari ujung 

ekor buffer (tail). Ketika head atau tail buffer mencapai akhir 

memori, maka nilai dari head atau tail buffer akan kembali ke 

awal, untuk menentukan kondisi buffer sedang looped atau 

tidak. Nilai head, tail, dan kondisi looped dibandingkan untuk 

melihat kondisi dari buffer. Apabila nilai head = tail dan 

looped = true, maka FIFO buffer sedang penuh. Apabila nilai 

head = tail dan looped = false, maka FIFO buffer sedang 

kosong. Apabila nilai head ≠ tail, maka FIFO buffer tidak 

kosong dan tidak penuh. 

 
Gambar 7 Ilustrasi cara kerja FIFO Buffer 

III. DESAIN DAN IMPLEMENTASI 

A. Interface Hardware 

 
Gambar 8 Diagram blok interface hardware 

Diagram blok dari interface hardware dapat dilihat pada 

Gambar 3. Radar memberikan sinyal input analog yang akan 

diubah menjadi sinyal digital oleh DCC. Pada makalah ini, 

diasumsikan sinyal radar merupakan sinyal keluaran dari 

generator sinyal dengan spesifikasi pada Tabel 1. 

 
Tabel 1 Spesifikasi sinyal input 

Tegangan 1 Vpp 

Rentang 

Frekuensi 
0 – 1,000 kHz 

 

Kemudian pengaturan pin FPGA perlu dilakukan agar FPGA 

terhubung dengan DCC melalui konektor HSMC. Bagian 

DCC yang digunakan adalah data ADC dan clock untuk 

channel A dan channel B. Pada konektor HSMC, data ADC 

terhubung dengan pin HSMC_RX dan clock terhubung 

dengan pin HSMC_CLKOUT. Data ADC akan masuk ke 

dalam FPGA sebagai input FPGA, dan clock DCC berasal 

dari FPGA, sehingga diagram blok dari interface DCC-FPGA 

dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

 
Gambar 9 Diagram blok interface (a) DCC dengan konektor 

HSMC, (b) FPGA dengan konektor HSMC. 

DCC memberikan input kepada FPGA berupa data sebesar 

14-bit. FPGA memberikan input kepada DCC berupa sinyal 

clock untuk digunakan sebagai frekuensi sampling DCC 

sebesar 2.083 MHz. 

 

Kemudian FPGA dihubungkan dengan HPS menggunakan 

Qsys. HPS sebagai master akan mengendalikan FPGA 

sebagai slave.  Selain itu, perlu adanya jalur  pengiriman data 

antar FPGA dan HPS. Jalur ini akan diimplementasikan 

menggunakan blok- blok I/O sebagai slave dari HPS. FPGA, 

HPS, dan blok I/O juga memerlukan clock untuk bekerja. 

Sehingga, diagram blok untuk menghubungkan FPGA dan 

HPS dapat dilihat pada Gambar 10. 

 
Gambar 10 Diagram Blok FPGA dan HPS. 

Blok I/O yang diperlukan dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2 Blok I/O 

Blok I/O Ukuran 

Channel A 16 bit 

Channel B 16 bit 

n_Data 12 bit 

Read_En 1 bit 

Full 1 bit 

 

Data Conversion Card 



B. FIFO 

FIFO buffer meyimpan data dengan aturan “first-in, first-

out”. Data yang masuk pertama ke dalam buffer akan 

dikeluarkan dalam urutan pertama pula. Data disimpan dalam 

array dengan ukuran yang dapat ditentukan. Selain itu modul 

FIFO akan memberikan keluaran berupa informasi data ke-n. 

Modul FIFO juga memberikan keluaran berupa flag yang 

menandakan kondisi FIFO, sedang kosong, penuh, atau tidak 

kosong dan tidak penuh. Modul FIFO akan dimple-

mentasikan pada FPGA. Spesifikasi dari modul FIFO dapat 

dilihat pada Tabel 3. Flowchart dari modul FIFO dapat dilihat 

pada Gambar 11. 

 
Tabel 3 Spesifikasi modul FIFO 

Modul FIFO 

Fungsi Melakukan proses FIFO dan memberikan 

informasi data ke-n. 

Ukuran 

buffer 
4096 data. 

Input Data 32-bit. 

Output Data 32-bit, data ke-n 12-bit, flag kosong 1 

bit, flag penuh 1 bit. 

 

 
Gambar 11 Flowchart modul FIFO 

C. Fetching Data 

Modul fetching data digunakan untuk mengambil data dari 

FPGA ke HPS. Data diambil dari modul FIFO dan disimpan 

dalam array. Informasi data ke-n digunakan untuk 

memastikan bahwa data yang diambil adalah data yang baru. 

Spesifikasi dari modul fetching data dapat dilihat pada Tabel 

4. Flowchart dari modul fetching data dapat dilihat pada 

Gambar 12. 

 
Tabel 4 Spesifikasi modul Fetching Data 

Modul Fetching Data 

Fungsi Mengambil input dan menyimpannya dalam 

array. 

Input Data 16-bit dan data ke-n 12-bit. 

Output Array dengan ukuran 4096 data 16-bit. 

 

 
Gambar 12 Flowchart modul Fetching Data 

IV. SIMULASI DAN HASIL PENGUJIAN 

A. Interface DCC-FPGA 

Pengujian ini dilakukan dengan memeriksa bentuk sinyal 

yang masuk ke dalam FPGA melalui DCC. Sinyal input 

merupakan sinyal dari generator sinyal dengan Vpp = 1 V dan 

frekuensi 100 kHz dengan bentuk yang berbeda-beda. 

Pemeriksaan dilakukan menggunakan SignalTap Analyzer II. 

Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 13. 

 

 
(a)

 
(b)

 
(c)  

Gambar 13 Hasil pengujian SignalTap Analyzer II terhadap sinyal 

keluaran DCC yang masuk ke FPGA, dengan sinyal input (a) 

sinusoidal 100 kHz, (b) kotak 100 kHz, dan (c) segitiga 100 kHz, 

Dari Gambar 13, terlihat bahwa data sudah masuk ke dalam 

FPGA melalui DCC dengan bentuk sinyal yang sama dengan 

bentuk sinyal input. Kemudian, frekuensi sinyal diperiksa 

dengan menghitung jumlah sampel yang dibutuhkan untuk 

membentuk satu buah gelombang. Setelah mengamati 

menggunakan SignalTap Analyzer II, didapat data seperti 

pada Tabel 5.  

 
Tabel 5 Hasil pengamatan jumlah sampel sinyal keluaran DCC 

yang masuk ke FPGA untuk membentuk satu buah gelombang. 

Data 

ke- 

Sinyal 

Sinusoidal 

Sinyal 

Kotak 

Sinyal 

Segitiga 

1 1122 8191 747 

2 3479 8191 1488 



3 5530 8191 2240 

4 7049 8191 2977 

5 7943 8158 3701 

6 8094 7975 4406 

7 7505 7806 5102 

8 6237 7654 5776 

9 4408 7527 6428 

10 2154 7344 7100 

11 -300 -8192 -8192 

12 -2706 -8192 -7772 

13 -4923 -8192 -6794 

14 -6687 -8192 -5871 

15 -7848 -8192 -4945 

16 -8192 -8192 -4083 

17 -8041 -8052 -3204 

18 -7047 -7916 -2378 

19 -5414 -7950 -1540 

20 -3336 -7491 -718 

21 -955 

 

Dari Tabel 5, ditemukan bahwa untuk membentuk satu buah 

gelombang frekuensi 100 kHz, diperlukan sampel sejumlah 

20 hingga 21 buah. Hal ini sudah sesuai dengan teori. Karena 

frekuensi sampling yang digunakan adalah 2.083 MHz, maka 

secara teori jumlah sampel yang dibutuhkan untuk 

membentuk satu buah gelombang frekuensi 100 kHz adalah 

2.083 MHz / 100 kHz = 20.83 sampel. 

 

Maka, dapat dikatakan bahwa interface DCC-FPGA sudah 

berhasil dilakukan, dan DCC berhasil melakukan proses 

ADC. 

  

B. FIFO dan Interface FPGA-HPS 

Pengujian FIFO dan interface FPGA-HPS dilakukan 

bersamaan dengan melihat keluaran FIFO melalui HPS  Hasil 

simulasi FIFO dapat dilihat pada Gambar 14.  

 

(a) 

 
(b)  

 
(c) 

Gambar 14 Hasil simulasi FIFO (a) pengisian dan pengambilan 

data pertama, (b) kondisi FIFO penuh, (c) pengambilan data dari 

FIFO penuh. 

Modul FIFO disimulasikan untuk memeriksa algoritmanya. 

Gambar 14 menunjukkan hasil simulasi FIFO ketika bekerja. 

Perilaku FIFO yang diharapkan adalah sebagai berikut :  

1. Ketika ReadEn bernilai 1, DataIn masuk ke dalam 

FIFO. 

2. Ketika WriteEn bernilai 1, DataOut keluar dari FIFO. 

3. DataIn yang masuk pertama kali ke dalam FIFO akan 

dikeluarkan pertama kali pula melalui DataOut. 

4. Empty bernilai 1 apabila FIFO kosong. 

5. Full bernilai 1 apabila FIFO penuh. 

 

Gambar 14 (a) menunjukkan perilaku FIFO ketika baru mulai 

diisi. Ketika WriteEn bernilai 1, DataIn yang pertama kali 

masuk ke dalam FIFO bernilai 13627. Data berikutnya adalah 

13625, 13623, dan seterusnya (DataIn yang pertama kali 

masuk adalah DataIn saat rising edge CLK, oleh karena itu 

data 13626, 13624, dan seterusnya tidak masuk). Kemudian 

ReadEn diubah menjadi bernilai 1, dan terlihat DataOut 

mengeluarkan DataIn yang pertama kali masuk, yaitu data 

bernilai 13627. Maka, dari Gambar 14 (a), terlihat bahwa 

perilaku (1), (2), dan (3) dari FIFO sudah terpenuhi. 

 

Gambar 14 (b) menunjukkan perilaku FIFO ketika WriteEn 

terus bernilai 1, dan ReadEn bernilai 0. FIFO terus mengisi 

data sampai penuh, hal ini terlihat bahwa Full berubah 

menjadi nilai 1. Maka, dari Gambar 14 (b) terlihat bahwa 

perilaku (4) FIFO sudah terpenuhi. 

 

Gambar 14 (c) menunjukkan perilaku FIFO ketika ReadEn 

terus bernilai 1, dan WriteEn bernilai 0. FIFO terus 

mengeluarkan data sampai kosong, hal ini terlihat bahwa 

Empty berubah menjadi nilai 1. Maka, dari Gambar 14 (c) 

terlihat bahwa perilaku (5) FIFO sudah terpenuhi. 

 

Maka, Gambar 14 membuktikan bahwa algoritma modul 

FIFO sudah bekerja dengan benar. 

 

Kemudian, modul FIFO diimplementasikan pada FPGA 

untuk diperiksa lebih lanjut. Input dari FIFO diperiksa 

langsung menggunakan SignalTap Analyzer. Sedangkan 

output dari FIFO diambil dengan modul fetching data, 

disimpan dalam file dengan format txt, dan ditampilkan pada 

MATLAB. Input FIFO terdapat pada Gambar 15, dan output 

FIFO terdapat pada Gambar 16. Input yang digunakan adalah 

sinyal kotak dengan frekuensi 100 kHz. 

 

 
Gambar 15 Input FIFO 



 
Gambar 16 Output FIFO 

Dari Gambar 15 dan Gambar 16, terlihat bahwa bentuk sinyal 

input sama dengan bentuk sinyal output. Maka, FIFO dan 

interface FPGA-HPS sudah bekerja dengan benar. 

C. Fetching Data 

Pengujian modul fetching data dilakukan dengan input 

berupa 4096 data 16-bit dari modul FIFO. Bentuk sinyal input 

diamati dengan SignalTap Analyzer II. Output adalah 4096 

data 16-bit yang disimpan dalam file txt, dan kemudian 

ditampilkan dengan melakukan plot pada Matlab. Pengujian 

dilakukan dengan membandingkan bentuk sinyal input dan 

output. Hasil yang didapat adalah sebagai berikut. 

 

 
(a)

 
(b)

 
(c) 

Gambar 17 Sinyal input hasil pemeriksaan SignalTap Analyzer II 

(a) sinyal sinusoidal 100 kHz, (b) sinyal segitiga 100 kHz, dan (c) 

sinyal kotak 100 kHz. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Gambar 18 Hasil plot Matlab data output dengan sinyal input : (a) 

sinyal sinusoidal 100 kHz, (b) sinyal segitiga 100 kHz, dan (c) 

sinyal kotak 100 kHz. 

Agar data output yang diplot dapat dilihat dengan mudah 

pada Matlab, data yang diplot hanya berjumlah 41-42 data 

dari 4096 data, sesuai dengan Tabel 5. 

 
Tabel 6 Data gelombang sinusoidal, segitiga, dan kotak yang 

disimpan dalam file txt untuk membentuk dua buah gelombang

 

Dengan membandingkan Gambar 17 dan 18, terlihat bahwa 

bentuk sinyal input dengan output sudah sama. Maka, modul 

fetching data sudah berhasil diimplementasikan dan bekerja 

dengan benar. 

V. KESIMPULAN 

Interface hardware yang terdiri dari interface FPGA-DCC 

dan interface FPGA-HPS sudah berhasil didesain, 

diimplementasikan, dan bekerja dengan benar. DCC, FPGA, 

dan HPS sudah saling terhubung dengan benar. Tidak ada 

data yang hilang ketika data masuk ke dalam DCC dan 

diterima oleh FPGA, serta ketika data masuk dari FIFO buffer 

ke dalam HPS. 

 

Modul FIFO dan fetching data sudah berhasil didesain, 

diimplementasikan, dan bekerja dengan benar. FIFO berhasil 

menerima input dan disimpan ke dalam buffer, dan 

dikeluarkan sebagai output sesuai dengan prinsip kerja FIFO. 



Kemudian output FIFO akan diterima oleh modul fetching 

data dan disimpan dalam file txt, yang kemudian ditampilkan 

menggunakan Matlab. Hasil plot data output dibandingkan 

dengan hasil pengukuran sinyal yang masuk ke dalam FIFO. 

Hasil perbandingan bentuk kedua sinyal tersebut 

menunjukkan bahwa modul FIFO dan fetching data sudah 

bekerja dengan benar.  
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