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Konwerter USB–LPTP R O J E K T Y

• Płytka o wymiarach 64x69 mm
• Kompatybilność z USB 1.1 oraz USB2.0,
• Tryby pracy interfejsu LPT: SPP, EPP 1.9, 

ECP oraz ECP + EPP
• Dopuszczalne napięcia na liniach portu 

LPT: 3,3 V oraz 5 V
• Praca z systemami Windows 98/Me/2k/XP

PODSTAWOWE PARAMETRY

Gdy do kompu-
tera chcemy dołączyć 
urządzenie poprzez port 
równoległy, który jest już zaję-
ty, albo – co gorsze – w naszym 
komputerze w ogóle nie przewidziano 
takiego portu, rozwiązaniem może być 
konwerter USB–LPT. Dołączać w ten 
sposób można nie tylko drukarki, ale 
i dowolne inne urządzenia (np. pro-
gramatory (AVR, JTAG, PIC...), reje-
stratory danych, kontrolery synchro-
nicznych magistral I2C i SPI, a także 
urządzenia związane z robotyką). Pro-
ponowany w artykule konwerter jest 
zgodny ze specyfikacją USB 1.1 oraz 
2.0. Dzięki zastosowaniu kontrolera 
USB z wbudowanym mikrokontrole-
rem 8051, posiada on prostą kon-
strukcję i jest łatwy do uruchomienia. 
Niniejszy projekt jest publikowany za 
zgodą autora oryginału – Henrika Ha-
ftmann’a. Jest to już czwarta wersja 
tego konwertera. Może on być cen-
nym dodatkiem do nowoczesnych no-
tebooków, które w wielu przypadkach 
nie posiadają już portu równoległego. 
Konwerter emuluje kilka podstawo-
wych trybów pracy portu LPT, które 
zostały przedstawione w dalszej części 
artykułu. 

Opis działania układu
Konwerterem steruje układ CY-

7C6813A firmy Cypress, którego 
schemat blokowy został pokazany na 
rys. 1. Układ ten posiada oprócz kon-
trolera USB 2.0 (pracującego w trybie 
High Speed), mikrokontroler 8051, 
pamięć RAM programu o pojemności 
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Przez wiele lat podział zadań 
pomiędzy porty komunikacyjne 

dostępne w komputerach PC był 
dość jasny i stabilny. Pierwsze 

„zamieszanie” powstało po tym, 
gdy port równoległy stał się 

pełnym portem dwukierunkowym. 
Po pojawieniu się interfejsu 

USB, sytuacja dramatycznie się 
pogorszyła, gdyż systematycznie 

zaczął on wypierać wszystkie 
wcześniejsze rozwiązania. 

Co więc zrobić, gdy chcemy 
dołączyć np. starą drukarkę 

do nowoczesnego komputera, 
w którym po LPT nawet śladu 

już nie ma?
Rekomendacje:

rzadko kiedy współczesne 
urządzenia elektroniczne 

„dogorywają” w wyniku swej 
niesprawności technicznej, 

znacznie częściej po prostu nie 
spełniają już stale rosnących 

wymagań użytkowych. Nie 
oznacza to, że można je 

z czystym sumieniem wyrzucić 
na śmietnik. Dzięki takim 

urządzeniom jak opisywany 
konwerter USB–LPT można 

przedłużyć ich żywot. 

16 kB, magi-
stralę kompaty-

bilną z I2C, 16–bi-
towy interfejs GPIF 

oraz 8– lub 16–baj-
tową pamięć FIFO. In-

terfejs USB układu może 
pracować z dwiema prędkościami: 
Full Speed (12 Mb/s) oraz High 
Speed (480 Mb/s). Rdzeń mikrokon-
trolera 8051 może pracować z czę-
stotliwością aż do 48 MHz, ustala-
ną poprzez wbudowany układ PLL. 
Program przeznaczony dla mikrokon-
trolera może być wprowadzany do 
pamięci RAM na dwa sposoby. Po-
przez interfejs USB lub poprzez ze-
wnętrzną pamięć EEPROM dołącza-
ną do interfejsu I2C. W konwerterze 
skorzystano z drugiego sposobu, czyli 
z wykorzystania zewnętrznej pamię-
ci szeregowej. Ładowanie programu 
z pamięci EEPROM odbywa się au-
tomatycznie po włączeniu zasilania. 
Na rys. 2 został pokazany schemat 
ideowy konwertera. Sygnał danych 
z magistrali USB jest podawany 
poprzez linie D+, D– na wejścia 
transceivera USB, który jest integral-
ną częścią układu U1. Kontroler U1 
taktowany jest za pomocą oscylato-
ra kwarcowego X1 o częstotliwości 
24 MHz. Częstotliwość ta jest po-
wielana wewnątrz układu za pomocą 
pętli PLL. Ze względu na to, że na 
liniach magistrali USB dostępne jest 
napięcie +5 V, a układ U1 może być 
zasilany napięciem 3,3 V, potrzebny 
okazał się dodatkowy stabilizator na-
pięcia – elementy R1, T1 i D1. Na-
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pięcie wyjściowe stabilizatora zależy 
od napięcia diody Zenera (w tym 
przypadku 3,9 V (D1)) – 0,6 V (spa-
dek napięcia na złączu B–E tranzy-
stora), czyli około 3,3 V.
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Rys. 1. Schemat blokowy układu CY7C6813A

Elementy R2, C6 tworzą prosty 
obwód zerowania kontrolera U1. Aby 
konwerter był kompatybilny z 5 V 
interfejsami LPT, linie kontrolera U1 
tworzące interfejs LPT zostały pod-

ciągnięte rezystorami R7...R19 do 
napięcia +5 V dostępnego z portu 
USB. Jest to możliwe, gdyż linie por-
tów układu U1 tolerują napięcia do 
+5 V. Program sterujący konwerterem 
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Rys. 2. Schemat elektryczny konwertera
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jest przechowywany w zewnętrznej 
pamięci U2. Rezystory R3 i R4 pod-
ciągają linie magistrali I2C do dodat-
niego napięcia zasilającego. Program 
jest ładowany z pamięci EEPROM do 
pamięci RAM kontrolera U1 po każ-
dym podłączeniu go do portu USB. 
Po wykonaniu tej operacji przepro-
wadzana jest renumeracja, w wyniku 
której system operacyjny komputera 
wykrywa urządzenie zgodnie z zapisa-
nymi w oprogramowaniu mikrokontro-
lera numerami VID i PID. Dioda LED 
D1 sygnalizuje dołączenie konwertera 
do portu zgodnego z USB 2.0, nato-
miast dioda D2 sygnalizuje transmisję 
danych. Rezystory R1 i R2 ograniczają 
prąd płynący przez diody LED kon-
wertera. 

Montaż i uruchomienie 
Schemat montażowy kontrolera 

przedstawiono na rys. 3. Montaż nale-
ży rozpocząć od wlutowania jedynego 
układu SMD – kontrolera U1. W kon-
werterze wykorzystano kontroler w obu-
dowie SSOP–56. Aby przylutować tego 

Rys. 3. Schemat montażowy kontrolera

Rys. 4. Okno menedżera urządzeń 
– wśród kontrolerów uniwersalnej ma-
gistrali szeregowej widoczny jest nasz 
konwerter jako EZ-USB

typu układ, należy posłużyć się 
lutownicą z cienkim grotem oraz 
cyną o średnicy 0,25 mm. W przy-
padku, gdy powstaną zwarcia, 
można się ich pozbyć wykorzystu-
jąc plecionkę odsysającą. Pozostałe 
elementy konwertera są monto-
wane w sposób przewlekany. Dla 
pamięci U2 można zastosować 
podstawkę. Po zmontowaniu cało-
ści i sprawdzeniu czy nie powsta-
ły zwarcia, należy do konwertera 
zapisać oprogramowanie sterujące. 
Konwerter jest zasilany z gniazda 
USB – nie wymaga zasilania ze-
wnętrznego.

Programowanie konwertera
Do zaprogramowania konwer-

tera będzie potrzebne oprogramo-
wanie SETUP_FX2LP_DVK_1004.exe, 
które jest dostępne na stronie firmy
Cypress. Po jego zainstalowaniu (do-
myślny katalog C:\Cypress) należy po-
łączyć konwerter z komputerem, wy-
korzystując kabel USB typu A<–>B. 
Należy po tym zainstalować sterowni-
ki znajdujące się w katalogu \\Cypress\
Drivers. Konwerter zostanie zainstalo-
wany pod nazwą EZ–USB (rys. 4). 
Następnie należy uruchomić program 
CyConsole EZ–USB (rys. 5) znajdują-
cy się w zainstalowanym oprogramo-
waniu Cypress. Teraz po naciśnięciu 
przycisku Lg EEPROM, należy podać 
ścieżkę dostępu do pliku oprogramo-
wania sterującego konwerterem (plik: 
USB2LPT2.IIC). Po jej zatwierdzeniu, 
oprogramowanie zostanie załadowane 
do pamięci EEPROM konwertera po-
przez interfejs USB. Po ponownym 
przyłączeniu konwertera do portu 
USB należy zainstalować sterowniki 
znajdujące się w katalogu Sterowniki 
LPT. Konwerter będzie widziany jako 
Uniwersalna drukarka USB, a w za-

kładce porty pojawi się dodatkowy 
port LPT (rys. 6). Po poprawnym za-
instalowaniu sterowników zapali się 
dioda D1 (zależnie od wersji portu 
USB) oraz D2. Konwerter jest w tym 
momencie gotowy do pracy. Gdyby 
układ przed zaprogramowaniem nie 
był poprawnie rozpoznawany w sys-
temie (zdarzyło się to na kilku kom-
puterach), można przed zaprogramo-
waniem konwertera, zaprogramować 
pamięć EEPROM, wykorzystując do 
tego inny programator. Należy wtedy 
do pamięci zapisać zawartość pliku 
Fx2LP_C0.hex znajdującego się w ka-
talogu \\EEPROM Images oprogramo-
wania Cypress. 

Użytkowanie konwertera
Sterowniki konwertera umożliwiają 

konfigurowanie portu LPT. Odpowied-
nią zakładkę można wywołać wybie-

rając właściwości 
zainstalowanego por-
tu LPT. Na rys. 7 
pokazano okno kon-
figuracyjne portu
LPT. Można w nim 
wybrać adres portu 
LPT oraz tryb jego 
pracy. Dostępne są 
tu następujące moż-
liwości:
– Tr y b  S P P 
(Standard Parallel 
Port). Jest to pier-
wotny tryb por-
tu równoległego, 
w którym zapew-
n iono  na jn iższy Rys. 5. Okno programu CyConsole EZ-USB

Rys. 6. Dodatkowy port LPT widocz-
ny w menedżerze urządzeń po 
zakończeniu instalacji sterowników 
konwertera
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Rys. 7. Okno konfiguracyjne portu LPT

Rys. 8. Zakładka Statistics okna wła-
ściwości portu LPT

transfer (150 Kb/s). Komunikacja 
może być dwukierunkowa. 

– EPP (Enhanced Parallel Port). Jest 
to tryb dwukierunkowy. Prędkość 
jest taka sama jak w trybie ECP. 
Port równoległy nie używa jednak 
kanału DMA.

– ECP (Enhanced Capabilities Port). 
Jest to tryb dwukierunkowy (roz-
szerzenie EPP), wykorzystujący do-
datkowe bufory i DMA. Tryb ten 
oferuje najwyższe prędkości (do 
3 Mb/s).
Dostępny jest również tryb EP-

P+ECP. Pozostałe opcje w oknie 
Emulation związane są z działaniem 
konwertera USB–LPT. Uzupełnieniem 
może być zakładka Statistics (rys. 8), 
z której można odczytać ilość od-
bieranych/wysyłanych danych oraz 
liczbę błędów związanych z emulo-
wanym portem LPT. Podczas użyt-
kowania konwertera, należy mieć 
na uwadze kilka ograniczeń zwią-
zanych z faktem, że port równoległy 
jest emulowany. Działa on wolniej 
niż prawdziwy port LPT. Związane 
jest to z pakietową transmisją da-
nych przez interfejs USB, na któ-
re mikrokontroler układu U1 musi 
oczekiwać określony czas (dokładnie 
opóźnienia są związane z instrukcja-
mi wejściowymi – IN). W przypadku 
instrukcji OUT nie ma znaczącego 
opóźnienia. 

Dz ięk i  cechom układu CY-
7C68013A (szybka wersję mikrokon-
trolera, szybki interfejs USB w wer-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 150 V
R2, R7...R19: 4,7 kV
R3, R4: 2,2 kV
R5, R6: 330 V
Kondensatory
C1: 10 mF/16 V
C2, C5, C6, C7: 100 nF
C3, C4: 27 pF
Półprzewodniki
U1: CY7C68013A
U2: AT24C64 DIP–8
T1: BC337
X1: Rezonator kwarcowy 24 MHz
D1: Dioda Zenera 3,9 V
D2: LED 3 mm niebieska
D3: LED 3 mm zielona
Inne
J1: Złącze USB typu B
J2: Złącze kątowe DB25 do druku 
typu żeńskiego

sji 2.0), można je wykorzystywać 
do budowy wielu urządzeń pomia-
rowych, wymagających szybkiej ko-
munikacji. Opisywany konwerter 
USB–LPT będzie idealny nie tyl-
ko do komunikacji z drukarką, ale 
również sprawdzi się doskonale we 
współpracy z tanimi programatorami 
posiadającymi port równoległy. Autor 
projektu udostępnia kody źródłowe 
nie tylko sterowników, ale i oprogra-
mowania konwertera. Można je zmo-
dyfikować dostosowując urządzenie 
do indywidualnych potrzeb. 

Więcej informacji o konwerterach 
USB–LPT oraz ich różne wersje do-
stępne są na stronie http://www–user.
tu–chemnitz.de/~omat/bastelecke/Run-
d%20um%20den%20PC/USB2LPT/in-
dex.html. Oprogramowanie Cypress 
jest dostępne na stronie http://down-
load.cypress.com:8080/publishedcon-
tent/publish/design_resources/develo-
per_kits/contents/cy3684_ez_usb_fx2lp_
development_kit_15.exe.
Marcin Wiązania, EP
marcin.wiazania@ep.com.pl
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