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Nawet najdoskonalsze prze³¹cz-
niki wymagaj¹ stosowania rÛønych
dodatkowych zabezpieczeÒ uk³ado-
wych lub programowych, za po-
moc¹ ktÛrych likwidowane s¹ im-
pulsy powstaj¹ce podczas zwiera-
nia i†rozwierania stykÛw. Przyk³a-
dy takich impulsowych zak³ÛceÒ
s¹ widoczne na przebiegu w†gÛr-
nej czÍúci rys. 1 i†rys. 2, odpo-
wiednio do zwierania i†rozwiera-
nia stykÛw. Dotychczas najczÍúciej
stosowano nastÍpuj¹ce metody lik-
widacji drgaÒ stykÛw:
✗ Filtrowanie zak³ÛceÒ w†analogo-
wych filtrach RC (uk³ady ca³ku-

Charakterystyczn¹ cech¹ wielu nowych opracowaÒ wdraøanych

przez firmy produkuj¹ce podzespo³y elektroniczne jest ich

wyspecjalizowanie. Projektanci firmy Maxim wyszukuj¹

aplikacyjne ìdziuryî, ktÛre moøna by ìwype³niÊî nowym

uk³adem specjalizowanym. Przyk³adÛw interesuj¹cych, czÍsto

wrÍcz odkrywczych, opracowaÒ tego rodzaju jest stosunkowo

wiele. Przedstawiamy kolejne.

kÛw eliminacji zak³ÛceÒ. Jak wi-
daÊ, stan wyjúcia uk³adu zmienia
siÍ, jeøeli w†czasie tDP zadanym
przez producenta uk³adÛw (ok.
50ms) stan na wejúciu jest stabil-
ny. Jakakolwiek zmiana stanu na
wejúciu przed up³yniÍciem czasu
tDP powoduje restart timera odli-
czaj¹cego czas opÛünienia. Funk-
cje realizowane przez uk³ady
MAX6816/17/18 s¹ stosunkowo
z³oøone, co znalaz³o odbicie w†ich
strukturze. Schemat blokowy poje-
dynczego toru odk³Ûca j¹cego
przedstawiono na rys. 4. Inwerter
wejúciowy ma charakterystykÍ
przejúciow¹ z†histerez¹ (uk³ad
Schmitta) o†szerokoúci 300mV. Jej
wartoúÊ nie zaleøy od napiÍcia
zasilaj¹cego.

W†torach odk³Ûcaj¹cych wszyst-
kich prezentowanych uk³adÛw zin-
tegrowano zabezpieczenia przeciw-
przepiÍciowe zapobiegaj¹ce uszko-
dzeniom wejúciowych obwodÛw
uk³adu. Moøliwe jest ponadto do-
³¹czanie do wejúÊ napiÍÊ w†zakre-
sie -25..+25V, przy czym progi
napiÍcia dla stanÛw logicznych
ì1î i†î0" s¹ zgodne ze standar-
dem TTL. Widoczny na rys.

j¹ce), ktÛrych istotnymi wadami
s¹: niestabilnoúÊ parametrÛw
i†trudnoúci w†likwidacji zak³ÛceÒ
powsta³ych podczas zwierania
i†rozwierania stykÛw.

✗ CzÍsto stosowane w†systemach
mikroprocesorowych filtry pro-
gramowe, w†ktÛrych zak³Ûcenia
s¹ likwidowane przez odpowied-
nio d³ugie sprawdzanie stanu
portu, do ktÛrego zosta³y do³¹-
czone styki klawiatury. Ogromn¹
zalet¹ tego rozwi¹zania jest jego
bardzo niska cena i†dobra jakoúÊ
filtracji zak³ÛceÒ, wadami zajÍ-
cie przez procedury filtruj¹ce
pamiÍci programu i†stosunkowo
skomplikowana obs³uga klawiatu-
ry.

Inna droga
Uk³ady MAX6816/17/18 otwie-

raj¹ przed konstruktorami now¹
drogÍ do rozwi¹zania wiÍkszoúci
problemÛw zwi¹zanych z†obs³ug¹
stykÛw, maskuj¹ one bowiem
wszelkie ich drgania, dostarczaj¹c
do wspÛ³pracuj¹cego systemu
ìczys tyî sygna ³ in fo rmu j¹cy
o†wciúniÍciu i†puszczeniu przycis-
ku. Na rys. 3 przedstawiono cza-
sow¹ charakterystykÍ pracy blo-

Układy scalone eliminujące
drgania styków klawiatury

Można to zrobić inaczej

Rys. 1. Rys. 2.
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4†komparator napiÍcia lockout za-
pobiega nieprawid³owej pracy
uk³adu przy zasilaniu napiÍciem
o†wartoúci poniøej 2V. Po spadku
napiÍcia zasi la j¹cego poniøe j
1,9..2V, komparator prze³¹cza prze-
rzutnik D†w†tryb pracy ìprzeüro-
czystejî (wejúcie LOAD=1), w†wy-
niku czego na wyjúciu uk³adu s¹
powtarzane bez øadnych modyfika-
cji sygna³y z†wejúcia.

Warianty
Uk³ady MAX6816/17/18 rÛøni¹

siÍ miÍdzy sob¹ liczb¹ zintegro-
wanych kana³Ûw obs³uguj¹cych
styki . Uk³ad MAX6816 moøe
wspÛ³pracowaÊ z†jednym stykiem
i†jest montowany w†miniaturowej
obudowie SOT143 z†czterema wy-

Rys. 3.

Rys. 5.

Rys. 4.

prowadzeniami. Uk³ad MAX6817
jest przystosowany do wspÛ³pra-
cy z†dwoma niezaleønymi styka-
mi i†jest montowany w†6-nÛøko-
wej obudowie SOT23-6. Bardzo
interesuj¹cym uk³adem, nieco
zmodyfikowanym w†stosunku do
wym i e n i o n y c h ,  j e s t  u k ³ a d
MAX6818, ktÛry moøe wspÛ³pra-
cowaÊ z†oúmioma stykami (rys.
5) . Maxim oferuje ten uk³ad
w†obudowie SSOP20, przy czym
jego wyprowadzenia s¹ zgodne
z†popularnym rejestrem TTL '573.
Na wyjúciach MAX6818 znajduj¹

siÍ bufory trÛjstanowe uaktywnia-
ne sygna³em !EN, ktÛre umoøli-
wiaj¹ do³¹czenie uk³adu bezpo-
úrednio do systemowej magistrali
danych. Sygna³ !CH s³uøy do
sygnalizowania systemowi zmiany

stanu pola stykowego. Moøna go
wykorzystaÊ do sterowania wej-
úcia przerwania lub dowolnego
innego wejúcia mikrokontrolera,
ktÛre programista przewidzia³ ja-
ko zewnÍtrzn¹ flagÍ zdarzeÒ sys-
temowych. Kasowanie stanu alar-
mowego na wyjúciu !CH odbywa
siÍ automatycznie wraz z†opada-
j¹cym zboczem sygna³u aktywa-
cyjnego !EN.

Podstawowe parametry i†w³aúci-
woúci uk³adÛw MAX6816/17/18
zestawiono w†tab. 1.
Tomasz Janik, AVT

Tab. 1. Podstawowe parametry i właściwości układów MAX6816/17/18.
Parametr MAX6816 MAX6817 MAX6818

Liczba kanałów 1 2 8
Obudowa SOT143 SOT23−6 SSOP20
Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem zasilania + + +
Bufor trójstanowy na wyjściu − − +
Wyjście sygnalizacji zmian − − +
Zabezpieczenia przepięciowe ±15kV + + +
Napięcie zasilania [V] 2,7..5,5 2,7..5,5 2,7..5,5
Pobór prądu [µA] 6 6 8
Czas oczekiwania na ustalenie się stanu wejściowego [ms] 50 50 40
Dopuszczalny zakres napięcia wejściowego [V] −25..+25 −25..+25 −25..+25

Progi przełączania na wejściach [V]‘ “0”− 0,8/” “0”− 0,8/” “0”− 0,8/”
1" − 2,4 1" − 2,4 1" − 2,4

Szerokość histerezy wejściowej [mV] 300 300 300
Próg zadziałania zabezpieczenia napięciowego [V] 1,9 1,9 1,9


