
DABTU 

DF.SAlN PERANGKA T LUNAK 

Untuk ruclakukan pcngujian maka diperlukan scbuah program pengcndali yang 

mengatur scgala bentuk komunikasi antard perangkat keras dan Jll:nggunn. Scbagian besar 

baha:;a pemrogrdffian dapat digunakan untuk maksud ini hanya saja perlu diperhatikan 

cfisiensinya (kesederhanaan program). 

Cam kcrja perangkat lunak pcngendali lampu cukup sederhana bahkan dapat 

dikerjakan pengguna komputer pcmula yang memahami dasar-dasar pemrograman. 

Setiap program dapat berkembang menjadi :;angat rumit jika memang dikcbcndaki 

dt:mikian namun dasar utama penggerdk lampu adalah demikian : 

- memastikan konfigurasi lampu yang akan dinyalakan atau dihidupkan 

- mensJtitung korubinasi bit yang diperlukan untuk membuat konfigurnsi yang 

diinginkan tadi 

- mempersiapkau port LPT supaya berada dalam status output. Meskipun default dari 

saluran ini adalah sebagai output nannm dalam pcmakaian bcrbagai perangkat bisa 

saja tcrjadi pengubahan �latus saluran mcnjadi input. Untuk melakukan hal ini cukup 

dengan cam mcmastikan bal1wa bit ke 5 dari regist..:r status bcmilai I (set). 

- mengirim nilai bit yang mewoki.Ii konfigurasi lan1pu ke saluran parallel LPT. 

Bcgitu nilai dikirimkan maka secepatnya kondisi pin data yang sesuai akan berubah. 

Pin data tidak bersifat membalik schingga jika mencrima nilai 0 maka pin akan 

bcmi.Iai rendah (sckitar 0 volt) dan bemilai tinggi (sckitar 5 volt) jika scbal iknya. 

Dengan card yang sama kondisi lampu mati (0 volt) dan hidup (5 volt) bias dianggap 

d�:mikian. 
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Langkah-langkah diatas adalah prosedur dasar untuk mcogatur konfigurasi lampu yang 

hidup dan mali. Jika dircncanakan kont1gurasi akan berubah terhadap w-.tktu maka 

prosedur diatas dapai dillllUlg dengan variasi yang diinginkan. Oerikut ini adalah flow-

chart dari program yang dibuat: 

PENGATURAN 
KONDISI A WAL LPT 

PENOITIJNGAN 
NILAI KONFIGURASJ 

PENGISIAN NILAI 
KE PORTLPT 

AKAN YA 
DIU LANG 

? 

TIDAK 
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Untuk mendapatkan nilai konfigumsi dari masing-masing LED perhtllikan gambar 

simulasi pcrsimpangan yang hcndak digunakan. Perhatikan gombar dibawah ini. 

I R 
I A 

17.1 
nl 

Dari gambar pcrsimpangan diatas maka kita bisa tentukan dahulu urutan arab dari aros 

kendantan. Misalnya jika diinginkan lampu lalulintas A dan C bergerak bersarnaan (juga 

B dan D) maka kodt: konfigurasinya bisa dilihat di tabel bcrikut: 

Langkab LampuAdan C Lampu Bdan D Kode 
Merah Klllling Hljau Me.rab Klllllog Hijau Konfigurdsi 

_(Bit#S) (Bit#4) (Bit#3) (Bit#2) _(Bit# I) (Bit#O) 
#I I 0 0 0 0 I 33 
#2 I 0 0 0 I 0 34 
#3 I 0 0 I 0 0 36 
#4 0 0 I I 0 0 12 
#5 0 I 0 I 0 0 20 
#6 I 0 0 I 0 0 36 

Kcmbali ke langkah #I 

Tabcl diata.� hanya sebagai contoh untuk mcugbitung kode kon1ib'Ur3Si. Jika atumn kt:rja 

lampu lalulintas direncanakan mcnggunakan earn yang berbeda maka dengan mudah 

kodc konfigurasi didapatkan. Progmm selcngkapnya dalam bahasa PASCAL dapat diJihai 

di larnpiran. 
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