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PEMBUATAN MODUL INTERFACE UNTUK PERSONAL KOMPUTER
PRIBADI

Ahmad Rifai dan Usep Setia Gunawan - P2PN SATAN

Abstrak
Telah dibuat sebuah modul interface mampu memberikan cara mudah dalam menginterface PC
dengan piranti masukanlkeluaran. Tidak diperlukan bahasa assembly dalam menggunakannya.
Modul ini berbasis mikrokontroler seri MCS51 dan menerima perintah dari komputer pribadi melalui
port serial. Perintah-perintah tersebut didefinisikan demikian sehingga memudahkan untuk
mengendalikan 24 buah jalur masukan/keluaran yang terdapat pada modul tersebiut. Jalur-jalurini
dapat dipakai baik sebagai masukan ataupun keluaran sehingga menjadikan modul ini sangat
tepat guna. Setiap huruf yang diterima akan memberikan interrupt. Subrutin interupt akan
menyimpan huruf tersebut dalam sebuah buffer sampai tanda akhir perintah diterima. Selanjutnya
program dalam modul akan menterjemahkan perintah terebut memberikan respons yang sesuai.

Abstract
A pc-interface module has been developed that provides an easy way to interface PC with I/O
devices. This MSC51 microcontroller based module accepts series of commands from a personal
computer through a serial port. The commands are defined to easily control 24 I/O lines available
on the module. These lines can be individually used as either input or output that make the module
very verstile. A command is received by the module on ASCII string basis. Each character sent to
the module willgive an interrupt. The firmware's interrupt handler willstore the character in a buffer
until end of command character arrives. The firmware then parses and interpretes the command
and responses accordingly.

Pendahuluan
Oalam pembuatan berbagai
instrumentasi nuklir di lingkungan
BATAN, komputer pribadi (PC) sering
dipergunakan sebagai perlengkapan
untuk memproses dan menyajikan
besaran pengukuran, baik dalam bentuk
tampilan numerik maupun grafik.
Penggunaan PC memang sangat
menguntungkan karena harganya
murah dan juga karena banyak
tersedianya programming tool, sehingga
pembuatan man-machine interface yang
baik dapat dimungkinkan. Oengan
demikian ahli sistem instrumentasi
membutuhkan interface yang
menghubungkan PC dengan rangkaian
akuisisi data yang pada dasarnya
membaca besaran-besaran analog
maupun besaran digital. Pada awal
perkembangannya PC menyediakan
ISA bus sebagai bus standar yang
memungkinkan penambahan peripheral
interface yang menghubungkan PC
dengan dunia luar semisal sistem
akuisisi data (ADC card, digital Ifa card,
dll). Banyak praktisi instrumentasi
merancang rangkaian interface
menggunakan bus standar tersebut dan
menggabungkannya dengan sistem
pengukuran (dan juga kontrol).

Oengan perkembangan yang sangat
cepat dalam teknologi mikroprosesor
pada PC, ISA bus dirasakan sudah
sangat lambat ditinjau dari segi
perangkat keras, dan juga tidak lagi
memadai dalam mendukung
perkembangan sistem operasi yang
telah menggunakan teknik plug & play.
Keadaan ini mendorong terciptanya
standar bus yang baru - dikenal sebagai
bus PCI (Peripheral Computer
Interconnect). Teknologi PCI bus cukup
kompleks dan membutuhkan pci bus
controller chip yang dibuat khusus,
sehingga pembuatan interface untuk
standar bus ini tidak lagi sesederhana
seperti halnya untuk bus ISA. Oi
samping itu, saat ini PC tidak lagi
dilengkapi dengan bus ISA, sehingga
pembuatan rangkaian interface untuk
PC mengalami hambatan karena harus
beradaptasi dengan teknologi tersebut.
Beberapa standar interface lain yang
belakangan muncul untuk meningkatkan
kinerja PC dalam berkomunikasi dengan
peralatan lain seperti printer, scanner,
atau data acquisition system adalah
usa (universal serial bus). Sekali lagi
praktisi instrumentasi harus kembali
beradaptasi dengan teknologi yang baru
dan harus mempelajari chip pendukung
bus serial tersebut dan memasukkan
nya dalam rancangan rangkaian
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digitalnya. Satu-satunya interface yang
umum dan masih dipergunakan pada
PC adalah port komunikasi RS-232.
Walaupun memiliki kecepatan rendah,
teknologi ini masih banyak
dipergunakan baik dalam sistem
pengukuran maupun dalam sistem
akuisisi data di industri. Variasi interface
serial ini masih banyak ditemui dalam
jaringan industri, seperti RS-485 dan
RS-422. Oalam makalah ini akan
disajikan suatu modul interface yang
menggunakan port serial RS-232 untuk
berkomunikasi dengan PC, sehingga
dengan perangkat lunak yang tepat
dapat diperintahkan untuk menghasilkan
sinyal-sinyal yang diperlukan untuk
berkomunikasi dengan masukan atau
keluaran digital, cip ADC/DAC,
multiplexer, relay, dlsb. Modul seperti
irii juga tersedia di pasaran yang
umumnya masih diimpor.

Metode

Oalam merancang modul interface ini
beberapa pertimbangan dimasukkan
agar pemanfaatanya optimal, antara
lain:

. Berharga murah

Mudah penggunaannya
Tidak membutuhkan bahasa

pemrograman level rendah
(assembly language)

Memiliki perintah yang sederhana
Oapat dipergunakan sebagai
masukan dan keluaran

Menggunakan perangkat keras yang
minimal

Firmware nya dapat dikembangkan
untuk keperluan khusus

.

.

.

.

.

.

Oalam mewujudkan pertimbangan
tersebut di atas, modul interface ini
menggunakan mikrokontroler seri
MCS51 yang sangat populer dan
banyak pemakainya. Pemilihan in hanya
didasarkan pada pengalaman kami yang
telah mengenal mikrokontroler ini sejak
lama dan tentu ini akan sangat
membantu dalam memanfaatkannya
baik dari perangkat keras maupun
dalam memprogramnya. Secara blok
diagram kedudukan modul interface ini

digambarkan
gambar 1.

seperti terlihat pada

MODUL INTERFACE

A

B

C

ADC
DAC

Relay
Mulbplexer
etc

Gbr. 1. Blok diagram penggunaan modul
interface

Oalam gambar diatas A, B, dan C
masing-masing adalah port 8 bit yang
dapat dijadikan sebagai masukan
ataupun keluaran, jadi seluruhnya
terdapat 24 buah masukan/keluaran.
Setiap bit pada port A dan B dapat
dikendalikan dengan perangkat lunak
pada komputer pribadi sehingga
penggunaannya sangat fleksibel. Oesain
rangkaian modul interface ini terlihat
dalam gambar 2. Modul ini
menggunakan jumlah rangkaian terpadu
yang minimum. Komponen utama
adalah mikrokontroler i87C51 atau
kompatibelnya dan satu buah cip driver
RS-232 MAX232. Oengan jumlah
komponen yang minimum ini diharapkan
harga modul ini dapat ditekan sangat
murah.

Untuk memudahkan penggunaan modul
interface ini, didefinisikan seperangkat
perintah yang sangat mudah diingat.
Berikut ini beberapa contoh perintah
tersebut:
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Perintah Penggunaannya

0 %SET AO<Cr> 0 Men-set bit 0 pada port A
0 %CLRAO<Cr> 0 Me-reset bit 0 pad a port A
0 %GETB7<Cr> 0 Membaca bit 7 daTi port B
0 %PUTA57<Cr> 0 Mengirim bilangan hexadesimal

57(hex) ke port A

0 %PUTC6A<Cr> 0 Mengirim bilangan hexadesimal
6A(hex) ke port C

0 %GETA<Cr> 0 Membaca daTi port A

0 %PULSE A3<Cr> 0 Kirim satu pulsa pada bit 3 pada
port A. Bisa digunakan untuk
memulai konversi Dada ADC.
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Gbr.2: Skema rangkaian

Perintah terdiri dari string (huruf besar)
yang dimulai dengan simbol '%' dan
diakhiri dengan carriage return
(heksadesimal 00). Perintah ini dikirim
dari PC ke modul interface melalui serial
port komputer (COM1 atau COM2)
dengan baudrate tetap 9600 bps.
Baudrate seperti ini tentu dapat dengan
mudah tersedia pada PC.

Prinsip kerja

Prinsip kerja modul interface ini
menggunakan teknik master-slave
dalam berkomunikasi dengan PC. Modul
bertindak sebagai slave yang menunggu
perintah dari PC (master), kemudian
menterjemahkan perintah tersebut. Jika
perintahnya benar maka perintah akan
dijalankan dan memberikan response ke
PC berupa string "OK" atau sebuah nilai
yang diakhiri dengan string "-OK".
Perintah yang salah akan diabaikan,
dan PC akan menerima pesan berupa
string "Error". Semua komunikasi
dilakukan dengan menggunakan huruf
berkode ASCII.
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Pada gambar 3 terlihat state diagram
cara bekerja firmware pada modul
interface. Setiap huruf yang dikirim oleh
PC akan rnemberikan interrupt serial
pada mikrokontroler. Huruf yang
diterima akan disimpan dalam sebuah
buffer sampai terdapat huruf yang
menandai akhir suatu perintah (carriage
return DOH), atau jumlah huruf yang
diterima melebihi balas, dalam hal ini
terjadi kesalahan. Jika modul telah
menerima perintah yang benar,
firmware akan memeriksa perintah (dan
parameter) yang diterima dengan
membandingkan perintah tersebut
dengan isi label perintah yang
diperbolehkan (valid). Selanjutnya
adalah melaksanakan perintah terse but
jika benar, atau mengirimkan pesan
salah ke PC. Kemudian modul akan
kembali menunggu perintah selanjutnya.
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Benar

Gbr. 2: State diagram

Hasil yang dicapai

Dalam pembuatan ini dilakukan
pengujian antara lain:

Men-set dan me-reset setiap bit pada
port A dan port B
Mengirim satu byte data ke port A, port
B dan port C
Membaca port A, port B, dan port C
Membaca masing-masing bit pada port
A dan port B
Mengirim satu pulsa ke setiap bit pada
port A

Gambar 3 adalah contoh output yang
dihasilkan setelah modul menerima
perintah dari PC:

5V

%CLR AO<Cr
%SET AO<Cr>

Gbr.3: Contoh perintah pada bit AO
pada port A

Untuk bahan pengujian lainnya modul
interface ini dipergunakan dalam
pembuatan device programmer untuk
target mikrokontroler AT89C2051.
AT89C2051 adalah suatu mikrokontroler
seri MCS51 berukuran 20 pin, memiliki
128 byte RAM dan 2K flash program
memory. Untuk menggunakan
mikrokontroler kecil ini, program berupa

machine code harus ditanamkan terlebih
dahulu ke dalam flash memory
tersebut. Modul interface dalam
pembahasan ini dipergunakan sebagai
interface PC dengan mikrokontroler
target tersebut. Aplikasai program dalam
bahasa pemrograman C++
dipergunakan untuk mengirimkan data
yang akan dimasukkan ke dalam target.
Setelah diisi program kedalam flash
memorynya, target device dapat
berfungsi seperti yang diprogramkan.
Dalam pembuatan device programmer
ini tidak diperlukan bahasa assembly
sarna sekali, jadi sangat mudah
menggunakannya.

Kesimpulan dan saran

Kami dapat menyimpulkan, bahwa
pekerjaan kami ini telah dapat
mengatasi masalah kesulitan dalam
membuat interface untuk komputer
pribadi. Kemudahan juga telah diperoleh
karena dengan menggunakan modul ini
tidak perlu lagi memprogram dalam
bahasa bahasa assembly ataupun
program yang mengakses langsung ke
alamat I/O pada komputer.

Kemampuan mikrokontroler yang
dipergunakan belum dimanfaatkan
secara maksimum. Oleh karena itu di
masa mendatang firmware masih dapat
ditambahkan sehingga modul ini dapat
juga melakukan pencacahan pulsa dan
menyimpan datanya pada memori yang
tersedia.

Referensi:

-,"MCS51 Programmer's guide", Intel
Corp., 1987.
-,"8-bit microcontroller with 2K flash",
Atmel Corp. 1997
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