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Przejœciówka USB/LPT

Nie wszystkie komputery PC s¹ wyposa¿one interfejs
równoleg³y LPT. Choæ te s¹ coraz rzadziej
stosowane ci¹gle w u¿yciu jest wiele urz¹dzeñ, które
wymagaj¹ interfejsu równoleg³ego. Jest on czêsto
stosowany np. w starszego typu tanich,
programatorach uk³adów scalonych.
Rozwi¹zaniem dla braku portu równoleg³ego
w komputerze mo¿e byæ przejœciówka
USB/LPT, umo¿liwiaj¹ca pod³¹czenie
dowolnych urz¹dzeñ z portem
równoleg³ym do szeregowego portu
USB. Mog¹ to byæ nie tylko
drukarki, ale i dowolne inne
urz¹dzenia, jak wspomniane
programatory.
Urz¹dzenie szczególnie polecane
u¿ytkownikom komputerów i
peryferiów

W³aœciwoœci
• poprawna wspó³praca z systemami Win98/Me/XP/2k
• impulsy we/wy w standardzie 5V i 3,3V
• sygnalizacja stanu pracy – dioda LED
• tryby pracy: SPP, EPP1.9, ECP, ECP+EPP
• obudowa z wtyczki DB25
• zasilanie: z portu USB

Opis uk³adu
Proponowana przejœciówka ma prost¹ budowê, sk³ada siê z niewielu elementów i dziêki temu bez problemu mieœci siê
w obudowie wtyczki DB25. Przejœciówki mo¿na u¿yæ do pod³¹czenia programatorów (AVR, ISP, PIC...),
rejestratorów danych, kontrolerów, realizacji interfejsów I2C, SPI itp. Zosta³a ona zbudowana w oparciu o popularny i
³atwo dostêpny mikrokontroler ATmega8, który emuluje interfejsy LPT i USB.
Projekt przejœciówki jest publikowany za zgod¹ autora projektu, którym jest Henrik Haftmann. Tu zaprezentowan¹
szóst¹ wersjê urz¹dzenia.
Na rysunku 1 pokazano schemat ideowy urz¹dzenia. Jego najwa¿niejszym elementem jest mikrokontroler ATmega8.
Linie D+ i D- interfejsu USB zosta³y do³¹czone do linii PB0 i PB1 mikrokontrolera. Diody D1, D2 obni¿aj¹ napiêcie
zasilaj¹ce konwerter do oko³o 3,6 V, aby unikn¹æ b³êdów SYNC zwi¹zanych z komunikacj¹ za poœrednictwem
interfejsu USB. Elementy R1...R3 ustalaj¹ poziomy napiêæ oraz zabezpieczaj¹ wejœcia mikrokontrolera. R4 ogranicza
pr¹d diody D3 sygnalizuj¹cej pracê konwertera.
Linie interfejsu LPT zosta³y doprowadzone do gniazda J2. Równie¿ do gniazda J2 doprowadzono linie umo¿liwiaj¹ce
zaprogramowanie mikrokontrolera. Zworka JP1 umo¿liwia doprowadzenie sygna³u ze z³¹cza J2 do wejœcia reset. Jest
to niezbêdne dla spe³nienia wymagañ programowania ISP.
Mikrokontroler jest taktowany przez wewnêtrzny generator RC o czêstotliwoœci 8 MHz. Ca³oœæ jest zasilana z portu
USB komputera PC.
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Rys. 1 Schemat elektryczny

Monta¿
Schemat monta¿owy konwertera pokazano na rysunku 2. Monta¿ nale¿y rozpocz¹æ od wlutowania mikrokontrolera
U1, a nastêpnie pozosta³ych elementów SMD. W pierwszej kolejnoœci nale¿y zaprogramowaæ mikrokontroler
do³¹czaj¹c linie programatora do odpowiednich linii gniazda J2. (Do³¹czony do zestawu mikrokontroler jest ju¿
zaprogramowany). Do programowania mikrokontrolera s¹ przeznaczone nastêpuj¹ce linie AF (MOSI), INI (MISO),
SEL (SCK) oraz ONL (RST). Aby zaprogramowanie by³o mo¿liwe, nale¿y kropelk¹ cyny zewrzeæ na p³ytce zworkê
JP1. Mikrokontroler nale¿y zaprogramowaæ dostêpnym plikiem usb2lpt6+bootloader.hex. Jest to plik zawieraj¹cy
oprogramowanie konwertera wraz z bootloader’em, przy u¿yciu którego mo¿na bêdzie w póŸniejszym czasie
zaktualizowaæ oprogramowanie konwertera bez potrzeby do³¹czania do niego programatora. Do póŸniejszej
aktualizacji oprogramowania konwertera dostêpny jest program bootloadHID.exe. Co wa¿ne, w zaprogramowanym
mikrokontrolerze nale¿y poprawnie ustawiæ jego FuseBity w sposób pokazany na rysunku 3.
Po poprawnym zaprogramowaniu mikrokontrolera nale¿y usun¹æ zworkê JP1. Konwerter mo¿na umieœciæ w typowej
obudowie na gniazdo DB25, w której nale¿y wywierciæ otwór pod diodê LED.

Rys. 2 Schemat monta¿owy przejœciówki USB/LPT
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Rys. 3 Sposób ustawienie Fuse Bits podczas programowania mikrokontrolera

Uruchomienie
Po do³¹czeniu konwertera do komputera i podaniu œcie¿ki dostêpu do sterowników (sterowniki mo¿na pobraæ na
stronie www.sklep.avt.pl), zostanie on zainstalowany jako urz¹dzenie h#s USB-zu-LPT-Umsetzer (LPT3) (rysunek 4).
Po poprawnym zainstalowaniu sterowników zaœwieci siê dioda D3 konwertera, która podczas komunikacji bêdzie
migaæ.
We w³aœciwoœciach sterownika (rysunek 5) jest mo¿liwoœæ skonfigurowania pracy konwertera. Mo¿na ustawiæ numer
portu LPT oraz wybraæ tryb jego pracy. Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce tryby pracy portu LPT:
- Tryb SPP (Standard Parallel Port) jest to pierwotny tryb portu równoleg³ego.
- EPP (Enhanced Parallel Port) jest to tryb dwukierunkowy.
- ECP (Enhanced Capabilities Port) jest to tryb dwukierunkowy (rozszerzenie EPP), wykorzystuj¹cy dodatkowe
bufory i DMA.
- EPP+ECP.
Pozosta³e opcje w oknie Emulation zwi¹zane s¹ z dzia³aniem przejœciówki USB-LPT. Zak³adka Statistics (rysunek 6)
umo¿liwia wyœwietlenie statystyk roboczych przejœciówki.
Podczas u¿ytkowania nale¿y mieæ na uwadze kilka ograniczeñ wynikaj¹cych z faktu, ¿e port równoleg³y jest
emulowany. Dzia³a on wolniej, ni¿ wbudowany w p³ytkê g³ówn¹ port LPT. Mimo tego przejœciówka USB/LPT bêdzie
idealna nie tylko do komunikacji z drukark¹, ale dziêki niemu mo¿na do komputerów bez portu równoleg³ego do³¹czyæ
tanie programatory, w których du¿a szybkoœæ transmisji danych raczej nie jest wymagana.

Rys. 4 Nazwa przejœciówki w
Menad¿erze urz¹dzeñ Windows
Rys. 5 Statystyki robocze przejœciówki

Rys. 5 Okno w³aœciwoœci drivera przejœciówki
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Wykaz elementów
Rezystory:
R1,R2:........................................100...220 W SMD
R3: ......................................................10 kW SMD
R4: ..................................................... 330 W SMD
Kondensatory:
C1:................................................10 mF/16V SMD
C2:......................................................100 nF SMD
Pó³przewodniki:
U1: ................................................ ATmega8 SMD
D1,D2: ....................................Dioda 1N4148 SMD
D3:......................................LED 3 mm (czerwona)
Inne:
J1:..............Z³¹cze USB typu B SMD 5-kontaktowe
J2:...Z³¹cze k¹towe DB25 do druku typu ¿eñskiego

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 08/10
www.ep.com.pl
Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
tel.: (22) 257-84-50 ul. Leszczynowa 11
fax: (22) 257-84-55 03-197 Warszawa
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Dzia³ pomocy technicznej:
tel.:(22) 257-84-58
serwis@avt.pl
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