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sprawdzamy poprawność konstrukcji.
Prosimy o nadsyłanie własnych projektów z modelami (do zwrotu). Do artykułu należy dołączyć podpisane oświadczenie,
że artykuł jest własnym opracowaniem autora i nie był dotychczas nigdzie publikowany. Honorarium za publikację
w tym dziale wynosi 250,− zł (brutto) za 1 stronę w EP. Przysyłanych tekstów nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie
prawo do dokonywania skrótów.

Przycisk ANY do PC, część 1

Przedstawiamy projekt
naszego Czytelnika, ktÛry
niesie przede wszystkim
walory edukacyjne - sta³
siÍ on bowiem pretekstem

do pokazania sposobu
wymiany danych pomiÍdzy
PC i†do³¹czan¹ do niego

klawiatur¹. Program
steruj¹cy prac¹

mikrokontrolera powsta³
w†Bascomie.

Projekt
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Klawiatura PC... Kto z†nas
nie spotka³ siÍ z†tym urz¹-
dzeniem? Z†wygl¹du p³aska
ìdeskaî z†ogromn¹ liczb¹
przyciskÛw. Jednak mimo tak
wielkiej ich liczby zauwaøy-
³em tutaj karygodny wrÍcz
brak dogadania siÍ producen-

tÛw sprzÍtu z†programistami!
Podczas uruchamiania na
przyk³ad powszechnie lubia-
nego EasyTraxa pojawia siÍ
napis ìPRESS ANY KEY TO
STARTî. Jak na z³oúÊ w†g¹sz-
czu 101 przyciskÛw nie ma
øadnego z†napisem ANY. I†co

pocz¹Ê? S³ysza³em nawet, øe
niektÛrzy uøytkownicy maj¹
swÛj ulubiony przycisk ANY,
na przyk³ad spacjÍ. Dla mnie
jednak jest to rozwi¹zanie tyl-
ko po³owiczne. CzÍsto jesz-
cze, szczegÛlnie gdy jestem
zmÍczony, szukam przez dob-
r¹ chwilÍ tego nieistniej¹cego
przycisku, zanim zdam sobie
sprawÍ z†bezcelowoúci tego
dzia³ania. W†jeszcze gorszej
sytuacji s¹ tutaj osoby z†prob-
lemami decyzyjnymi - ìktÛry
przycisk nacisn¹Ê tym ra-
zem...?î

Postanowi³em rozwi¹zaÊ
ten problem raz na zawsze.
Zbudowa³em uk³ad wpinany
pomiÍdzy klawiaturÍ a†kom-
puter, ktÛry po naciúniÍciu
odpowiedniego przycisku wy-
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sy³a do komputera kod loso-
wo wybranego przycisku. Nie
jest to moøe rozwi¹zanie osta-
teczne, poniewaø dla kompu-
tera nadal nie istnieje øaden
przycisk o†kodzie ANY... jed-
nak jak wykaza³y eksperymen-
ty, jest ono ca³kiem wygodne
i†skuteczne.

Skoro juø ìcoúî wsadzi-
³em miÍdzy klawiaturÍ a†kom-
puter, postanowi³em niejako
za jednym zamachem rozwi¹-
zaÊ inny drÍcz¹cy mnie
ìguzikowyî problem. OtÛø
w†pewnych systemach opera-
cyjnych zachodzi czÍsta po-
trzeba uøycia jednoczeúnie
przyciskÛw ALT, CTRL i†DE-
LETE... Przyciski te s¹ doúÊ
od siebie oddalone i†ich na-
ciskanie nie wp³ywa zbyt dob-
rze na umÍczone ci¹g³ym stu-
kaniem palce. Widzia³em juø
rozwi¹zania do naciskania
tych klawiszy skonstruowane
z†odpowiednio wykrzywione-
go wieszaka na ubrania. S¹
one wszystkie zaleøne jednak
od konkretnego typu klawia-
tury (rozmieszczenia przycis-
kÛw). Opisywany uk³ad nie
posiada tej wady.

Opis dzia³ania
Schemat ideowy propono-

wanego uk³adu moøna zoba-
czyÊ na rys.†1. Jego sercem
jest mikrokontroler typu
89C2051. Za poúrednictwem

WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
R1...R4: nie lutować, ew.
patrz tekst

R5: 470Ω
Kondensatory
C1, C2: 20...40pF

C3: 0,1...1µF

C4: 100nF

C5: 100µF/16V

Półprzewodniki
U1: AT89C2051
(zaprogramowany)

U2: 4066

D1: dowolna dioda LED

Różne
X1: rezonator kwarcowy
4MHz

Zw1, Zw2: podwójne
goldpiny + jumpery
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linii P3.0 i†P3.1 steruje on
kluczami analogowymi U2a
i†U2b, ktÛrych zadaniem jest
od³¹czanie klawiatury w†mo-
mencie, gdy procesor chce
ìcoúî przes³aÊ do komputera
oraz jej pod³¹czanie w†stanie
oczekiwania. KoÒcÛwka P3.3
pe³ni rolÍ linii zegara, a†P3.5
linii danych interfejsu, przez
ktÛry ìoszukujemyî PC-ta. In-
terfejs ten postaram siÍ trosz-
kÍ przybliøyÊ za chwilÍ. Waø-
ne jest takøe bezpoúrednie
po³¹czenie wejúcia przerwa-
nia Int0 (P3.2) do wyprowa-
dzenia zegara w†klawiaturze.
O†jego roli napiszÍ przy opi-
sie programu.

W†czÍúci sprzÍtowej po-
zostaj¹ nam jeszcze: dioda
LED, ktÛra swoim úwiece-
niem informuje o†fakcie od-
³¹czenia klawiatury, dwa
przyciski - jeden ANY i†drugi
ALT+CTRL+DELETE , oraz
dwie zworki, dziÍki ktÛrym
uk³ad moøna dostosowaÊ do
swoich indywidualnych po-
trzeb.

Rozwarcie zworki Zw1
spowoduje, øe przycisk ANY
przestanie byÊ aktywny. Jego
naciskanie nic nie da oprÛcz
b³yskania diody LED. Zosta³o
to pomyúlane dla osÛb, ktÛre
nie maj¹ problemÛw z†przy-
ciskiem ANY, a†wrÍcz prze-
ciwnie, potrzebuj¹ sobie cza-
sami coú ponaciskaÊ, ot tak

sobie. Wiadomo, jaki wp³yw
moøe mieÊ takie dzia³anie
przy, na przyk³ad, otwartym
dokumencie...

Pozostawienie zworki
Zw2 rozwartej zmienia tro-
chÍ dzia ³anie przycisku
ALT+CTRL+DELETE. Miano-
wicie odpowiednia sekwen-
cja jest wysy³ana dwukrotnie.
Jest to udogodnienie dla osÛb
szczegÛlnie ceni¹cych swÛj
czas. DziÍki temu po naciú-
niÍciu guzika i†pojawieniu
siÍ okienka ìZamknij pro-
gramî nie musimy naciskaÊ
go drugi raz... System juø siÍ
restartuje!

Interfejs klawiatury... aø
mi ciarki przechodz¹ po ple-
cach jak pomyúlÍ, ile to razy
mÛj PC-et zaszczyci³ mnie ko-
munikatem ìKB interface er-
rorî. Jednak dziÍki temu zdo-
³a³em niejako na w³asnym
komputerze przekonaÊ siÍ, jak
to dzia³a. Ca³y problem wi¹-
za³ siÍ z†tym, øe ³atwo jest
znaleüÊ opis protoko³u wy-
miany danych z†klawiatur¹,
a†duøo trudniej jest wykorzys-
taÊ go w†praktyce.

Poniewaø opisÛw samego
dzia³ania naszej bohaterki jest
sporo, ja zwrÛcÍ tylko uwagÍ
na kilka istotnych z†naszego
punktu widzenia szczegÛ³Ûw:

1. Klawiatura ìnie proszo-
naî wysy³a do komputera tyl-
ko tak zwane kody naciúniÍÊ
i†zwolnieÒ klawiszy, przy
czym:

a†- kod naciúniÍcia jest 8-
bitow¹ liczb¹ reprezentuj¹c¹
dany klawisz, kody te przed-
stawia rys.†2,

b†- kod zwolnienia polega
na wys³aniu sekwencji F0h
i†zaraz potem kodu klawisza.

2. Samo przesy³a-
nie danych odbywa siÍ
przez synchroniczny
interfejs szeregowy.
WystÍpuj¹ w†nim linie
zegara i†danych. Jak-
kolwiek to klawiatura

taktuje transmisjÍ, to kompu-
ter moøe j¹ spowolniÊ przez
przytrzymanie linii zegarowej
w†stanie niskim. CzÍstotli-
woúÊ przebiegu zegarowego
powinna siÍ zawieraÊ w†gra-
nicach 20...30kHz. RamkÍ da-
nych pokazano na rys.†3.

3. Komputer moøe prze-
sy³aÊ do klawiatury komen-
dy steruj¹ce oraz weryfiku-
j¹ce poprawnoúÊ transmisji.
W†prezentowanym projek-
cie zak³adam, øe nie zrobi
tego podczas aktywnoúci
uk³adu. Jak dot¹d siÍ nie
zawiod³em.
Rados³aw Koppel
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