
BASI 

SPES.LtiKASI SALUKAN PARALEL LPT 

Setiap PC mempunyai satu atau lebih adaptor paralel untuk LPT priJ1ler. Adaptor 

ini mcmpunyai beb<:!rapa saluran UO. Ualam PC keluaran lama mungkin port paralel ini 

digabung dengan kartu adaptor vidoo atau berdiri seodiri dalam kartu multi UO. Pada 

masa awal saluran paralcl(8 bit) ini di desain hanya untuk mcngirim data kcarah printer 

dan tidak dapat menjadi saluran input. Saat ini banyak hal yang telah berubah. Banyak 

devke yang sudah dihubungkan dengan saluran paralel seb.ingga dcsninnya dari waktu ke 

waktu tt:lah bcrubah namun bagaimanapun kara.k1cristik dasamya masih snma (misalnya 

dalam desain yang baru tdah mcnggunakan chip yang lebih canggih dan mempw1yai 

lebih banyak fungsi sep;:rti transfer data biderictional, kcccpatan transfer lcbih tinggi, 

konfigurasi yang lebih mudall dan sebagainya). 

Karena port paralel mempunyai banyak lokasi maka sctiap port harus mengikuti 

proscdur standar. Scbagai catatan, DP mcngacu pada Data Port, PC mengacu pada Primer 

Control dan PS mengacu pada Printer Status. Tabel-1 menunjukan fungsi tiap alamat. 

LPTO LPT I LPT2 

3BC Hex 378 Hex 1278 Hex 

Operation �Description 

(Read)/Writc Data Port (0::-:P::-:-)--:, 8:-:b'"'"it_s_ 

3DD Hex 1379 Hex 1279 Hex !Read only 
I
Priutcr Status (PS), 5(6) bits 

.3BE llex 
1
37A Hex 127A llt:x Read/Write rrinter Control (PC), 4(6) bits 

Tabel-1. LPT location. function and description. 



1.1. Data Port (DP) 

DP ruempw1yai Iebar 8 bit. 1ni berarti port paralel dapat mentrasfcr atau mengirim data 

sepanjang 8 bit pada saat bersamaan. Pada saat ini berbagai device yang dihubungknn 

dcngan pon paralel banyak yang berjalan dcogan mode bidirectional. Sebagai contoh 

pcrangkat scanner, berbagai sistem penyimpan data :dp drive dan sebngninya. lni bcrarti 

port paralcl dapat berfungsi sebagai pcngirim dan penerima data Padn sistcm yang baru 

koniigurasi ini bisa dilakukan tapi untuk sistcm lama tidak dapat dilakukan. Berikut akan 

dijdaskan bagaimann cnra kon.figurasi pon paralel sebagai input. Bit untuk data diberi 

nama DP-0 sampai OP-7. Hal ini berhubungan dengon sokct D-25 mengacu pada LPT 

koncktur standar. DP pon okan mcmbenamkan arus sebesar 24mA saat logika 0 dan 

menycd iaknn sumber arus sebesar 2.6mA saat logika I. I lamp di perha1 ikan ballwa jangan 

sampai salur.m DP terkoneksi dengan ground untuk woktu yang lama karena IC latch 

dalam sistenmya bisa terbakar. 

! 
1.2. Printer Control (PC) 

PC digurlakru1 scbagai bagian kontrol fungsi printt:r. Ilanya 4 hit yang digunakau 

dan I bit digunokau untuk menset flag interrupt. Pcnjelasan selengkapnya dapat dilihat 

pada gambar-1. Bit enable flag intemtpt digunakan dalam operasi haudshakt: antara 

printer dan komputer, �hingga sistem dapat bcrkomunikasi dengan komputet h:bih c�pat. 

Saru hal yang perlu diperhatikan jika scbualt alat luar dihubungkan kc pon paralel adalah: 

PC-0, PC-I dan PC-3 karena mempunyai logika terbalik. Ini bcrarti jika kita pasang I 

pada bit kontrol maka pada koncktor akan keluar scbagai 0. Untuk PC-2 dan PC-4 

bckerja secara normal. PC-5 sampai dengan PC-7 tidak digunakan dalam rangkaian 
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perangkat kerasnya. Sebagai catatan PC-4 hanya dimanfaatkan sebagai fungsi kontrol 

adaptor. lni berarti bit PC-4 tidak dihubungkan dengan terminal konektor. PC port 

mempunyai arus benaman 7mA pada logika 0 dan arus sumber 0.6mA pada logika I. 

Dengan ala.sru1 ini maka pada beberapa adaptor unn•k computer AT, bit kc 5 digunakan 

sebagai control arah (dan dapat berfungsi dalam mode bidirectional). Jika bit ini tinggi 

maka port DP berfungsi sebagai saluran input, latch kcluaran menjadi status tristate. Data 

dari luar dapat ditcrima mclalui saluran DP ini. 

PC·1 f'C·6 f'C-5 I'C�> I'C·3 PC·2 I'C·I PC·O 

I L�l L <'!"'"'"'�"""' L...= (1)At..Uicdf-) 

(<ljJ.>I 
(1).-;,.,1.« J"t(lto.) 

'---------- Cll ol:/) .,,"""*'..,. 

'--------------- N.;rv...r� 

Fig-1. PC !?its and description 

1.3. Prlliter Stat tis (PS) 

Poli PS digunakan scbagai sin yak urnpanbalik dari printer ke komputer. Hanya bit 

5 MSR yang digunakan, 3 bit LSB tidak dimanfaatkan. Penjelasan lengkap untuk hal ini 

bisa dilihat pada gambar-2. Hanya I bit berkondisi terbalik. PS-7 digunakan scbagai 

sinyal sibuk. PS-6 digunakan sebagai sinyal acknowledge. Sinyal ini digUllakan dalam 

opcrasi handshake. Sinyal ini termasuk interrupt perangkat kcras. Bit ini hanya dlgunakan 

dalam operasi internal. 
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Fig·2. PS bit& .and de&cription. 

1.4. Koncktor Terminal 

Adaptor dari port LPT mcngunakan tipe konektor female DB-250-shcU. Koncksi 

sdengkapnya dapat dilihat pada gambar-3. Hanya 17 pin yang digunakan sclcbihnya 

adalah jalur ground. lni adala.h standar koncksi S�:hingga akan sama untuk scmua 

konektor. Gambar 4 memperlihntkan koncksi antara printer dan adaptor LPT. 
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Fig-3. LPT pa,.allel port connector· description. 
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Fig-4. LPT connector specification. 

1.5. Teknik Antarmuka LPT 

Antannuka printer dengan sistem paralel memiliki spesifikasi sebagai bcrikut : 

- kcccpatan transfer : 1000 cps(maksimum) 

- sinkronisasi : dengan put sa STROBE ekstemal 

-handshaking dengan sinyal -ACK atau +BUSY 

- Level tcgangan logika : input data dan semua sinyal control kompatibel dengan level 

TI'L. 

Secara umum spcsiftkasi diatas berlaku untuk desain sistem yang haru tetapi 

kemungkinan ada perbedaan kcccpatan transfer yang tergantung dari berbagai variabel. 

Jenis koneksi ini disebut antar muka Centronics dan rucmpunyai sinyal pewaktuan seperti 

pada gam bar 5. 
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F•g·5. LPr Parallel Interface Timing Diagram 

Pulsa strolx: muncul untuk membaca data masuk. Pulsa ini harus lcbih lama dari 

0.5us pada terminal penerima. Pada kondisi normal sinyal ini bcmilai 1. Pembacaan data 

akan dimulai saat sinyal bcrada pada kondisi rendah. Sinyal ACK rnempunyai panjang 

sekitar Sus. Logika rendah menyotakan bahwa printer tidak dapat menerima data. Sinyal 

akan tingg.i dalam lx:berapa kasus : 

- sclama data masuk 

- selarnn printer beroperasi 

- pada kondisi ofl1ine 

• selama printer dalam kcadaan error 

Catatan: antarmuka centronics hanya bcrlak'U untuk pcwaktuan printer dan tidak berlaku 

umuk berbagai perangkatlain yang menggunakan adaptor printer LPT. 
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