M I N I P R O J E K T Y

Przełącznik klawiatur do komputera PC
Komputery zadomowi³y
siÍ juø na dobre. Trudno
wyobraziÊ sobie bez nich
øycie u schy³ku XX wieku.
Jednak ci¹gle jeszcze
komputerÛw jest mniej niø
ludzi pragn¹cych z†nich
korzystaÊ. Typowym
przyk³adem sytuacji,
w†ktÛrej dwie osoby
pragn¹ wykorzystywaÊ
jeden komputer s¹ gry.
Kaødy z†nas by³ chyba
úwiadkiem scen, kiedy to
dwaj gracze wyrywaj¹
sobie klawiaturÍ
z†okrzykami: ìDawaj, ja
go za³atwiÍ!î, czy teø ìW
Dig Duga ci graÊ, ja ci
pokaøÍ jak siÍ przechodzi
ten etap QUAKE'a!î. To
by³y tylko øarty, sytuacje
kiedy dwie osoby musz¹
korzystaÊ z†tej samej
maszyny zdarzaj¹ siÍ takøe
w†bardziej powaønych
okolicznoúciach.

Dwie automatycznie lub
rÍcznie prze³¹czane konsole
mog¹ byÊ niezwykle uøyteczne podczas szkolenia kogoú
w†obs³udze oprogramowania.
Nie trzeba wtedy gimnastykowaÊ siÍ z†podawaniem sobie nawzajem klawiatury.
Wystarczy, øe nauczyciel naciúnie jeden tylko klawisz
na swojej klawiaturze, a†ta
natychmiast stanie siÍ klawiatur¹ g³Ûwn¹, przejmuj¹c
kontrolÍ nad komputerem.
Uk³ad moøe okazaÊ siÍ takøe
uøyteczny podczas wspÛlnej
pracy dwÛch osÛb nad tekstem i†w†wielu innych okolicznoúciach.
Naleøy jeszcze wspomnieÊ o†jednej, nies³ychanie
interesuj¹cej moøliwoúci zastosowania proponowanego
uk³adu: o†robieniu iúcie szataÒsko z³oúliwych dowcipÛw. Wystarczy tylko wypatrzyÊ sobie ofiarÍ spoúrÛd kolegÛw z†pracy, ofiarÍ kompletnie nie znaj¹c¹ siÍ na
komputerowym hardware,

do³¹czyÊ do jego komputera
dodatkow¹ klawiaturÍ z†d³ugim kablem i†spokojnie zacz¹Ê z†ukrycia pastwiÊ siÍ
nad nieszczÍúnikiem, ktÛremu na ekranie pojawiaÊ siÍ
bÍd¹ napisy zupe³nie nie
zwi¹zane z†tym, co wystuka³
na swojej, automatycznie od³¹czonej teraz klawiaturze.
ObyczajnoúÊ nie pozwala autorowi przytoczyÊ przyk³adÛw tekstÛw, jakie moøna
torturowanemu wypisywaÊ na ekranie.
Jeøeli jeszcze dodamy,
øe uk³ad jest skonstruo-

wany z†wykorzystaniem zaledwie jednego, taniego
i†³atwego do zdobycia uk³adu scalonego CMOS i†garstki
dodatkowych elementÛw, to
naleøy s¹dziÊ, øe warto sobie zbudowaÊ takie urz¹dzenie, nawet gdyby nie by³o
czÍsto wykorzystywane.

Opis dzia³ania
uk³adu
N a sz e urz ¹ dz en i e m a
spe³niaÊ nastÍpuj¹ce funkcje:
1. W³¹czaÊ na sta³e klawiaturÍ A.

Rys. 1.
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Rys. 2.

2. W³¹czaÊ na sta³e klawiaturÍ B.
3. Automatycznie przy³¹czaÊ klawiaturÍ A†w†momencie naciúniÍcia na
niej jakiekolwiek klawisza. W†tym trybie pracy
klawiatura A†uznawana
jest za nadrzÍdn¹, a†B†za
podporz¹dkowan¹.
Schemat elektryczny proponowanego urz¹dzenia
przedstawiony zosta³ na rys.
1. Klawiatura komputera
IBM PC po³¹czona jest z†jednostk¹ centraln¹ za pomoc¹
czterech przewodÛw dwÛch zasilaj¹cych i†dwÛch
przeznaczonych do transmisji danych. Jak widaÊ na
schemacie, wszystkie przewody zasilaj¹ce zosta³y rÛwnolegle po³¹czone ze sob¹,
natomiast przewody sygna³owe id¹ce do komputera
mog¹ byÊ do³¹czane za poúrednictwem przekaünika
PK1 do klawiatury A†lub B.

36

W†stanie spoczynkowym uk³adu aktywna jest klawiatura B.
Rozwaømy teraz co
siÍ stanie w†chwili
naciúniÍcia jakiegokolwiek klawisza na
klawiaturze A. Dotychczas na przewodzie sygna³owym 2
nie pojawia³y siÍ jakiekolwiek impulsy.
Po naciúniÍciu klawisza procesor bÍdzie usi³owa³ przes³aÊ do jednostki
centralnej kod odpowiadaj¹cy naciúniÍtemu
klawiszowi
i†na
przewodzie
2†pojawi siÍ seria
impulsÛw. Zostan¹
one doprowadzone
do wejúcia wyzwalaj¹cego przerzutnika
monostabilnego
IC1A, powoduj¹c jego w³¹czenie. Stan wysoki z†wyjúcia tego przerzutnika polaryzuje bazÍ tranzystora T1
i†przekaünik PK1 zostanie
w³¹czony. Styki tego przekaünika do³¹cz¹ do komputera przewody sygna³owe
klawiatury A, od³¹czaj¹c
jednoczeúnie klawiaturÍ B.
Przerzutnik IC1A pracuje
w†trybie generacji impulsu
z†podtrzymaniem, co oznacza, øe kaødy kolejny impuls
pojawiaj¹cy siÍ na jego wejúciu bÍdzie powodowa³ rozpoczÍcie generowania impulsu wyjúciowego od pocz¹tku. Tak wiÍc, jak d³ugo
naciskane bÍd¹ klawisze na
klawiaturze A, pozostanie
ona aktywna - do³¹czona do
komputera. Po naciúniÍciu
ostatniego klawisza uk³ad
czeka chwilÍ na ewentualne
pojawienie siÍ kolejnego impulsu wyzwalaj¹cego, po
czym powraca do stanu spo-

czynkowego,
do³¹czaj¹c
z†powrotem do komputera
klawiaturÍ B.
Czas trwania impulsu
wyjúciowego, a†tym samym
czas oczekiwania uk³adu na
naciúniÍcie klawisza, jest
okreúlony wartoúci¹ rezystancji R2 + PR1 oraz pojemnoúci¹ kondensatora C1 i†moøe
byÊ dostosowany do indywidualnych potrzeb za pomoc¹
potencjometru montaøowego
PR1. W†uk³adzie modelowym
zakres regulacji wynosi³ od
5,5 do 11 sek.
Warto omÛwiÊ teraz rolÍ
spe³nian¹ przez prze³¹cznik
SW1. Kiedy prze³¹cznik ten
znajduje siÍ w†pozycji úrodkowej, uk³ad dzia³a tak, jak
opisano wyøej. Przy ustawieniu prze³¹cznika w†pozycji
ìAî kolektor tranzystora T1
zostaje zwarty do masy
i†przekaünik PK1 jest w³¹czony na sta³e. Powoduje to
trwa³e do³¹czenie klawiatury A†do komputera, bez
wzglÍdu na to czy jest ona
aktualnie uøywana, czy nie.
W†pozycji ìBî prze³¹cznik
SW1 zwiera bazÍ tranzystora
T1 do masy. Przekaünik PK1
nie moøe siÍ w†tej sytuacji
w³¹czyÊ, choÊby ktoú nawet
wystuka³ ca³¹ ìOdÍ do m³odoúciî na klawiaturze A.

Montaø
i†uruchomienie
Na rys. 2 przedstawiona
zosta³a mozaika úcieøek p³ytki obwodu drukowanego
i†rozmieszczenie na niej elementÛw. Montaø wykonujemy w†typowy sposÛb, rozpoczynaj¹c od wlutowania najmniejszych elementÛw. P³ytka zosta³a zwymiarowana
pod obudowÍ typu KM- .
W†przedniej úciance tej obudowy musimy wyci¹Ê dwa
otwory o†úrednicy odpowia-

daj¹cej úrednicy zastosowanych gniazdek DIN5. Gniazda GN1 i†GN2 ³¹czymy
z†p³ytk¹ za pomoc¹ odcinkÛw przewodÛw, uprzednio
przewlekaj¹c te przewody
przez wyciÍte w†p³ycie czo³owej otwory. Do kitu do³¹czony jest wtyk DIN5. Za jego poúrednictwem moøemy
po³¹czyÊ nasz uk³ad z†komputerem. Znacznie lepszym
rozwi¹zaniem bÍdzie jednak
zastosowanie gotowego przewodu od popsutej klawiatury, tak jak w†uk³adzie modelowym.
Zmontowany uk³ad nie
wymaga uruchamiania, ale
jedynie prostej regulacji polegaj¹cej na dostosowaniu
d³ugoúci impulsu generowanego przez IC1 (a†tym samym ìbezw³adnoúciî uk³adu) do naszych potrzeb.
ZR

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
PR1: 470kΩ
R3, R1: 22kΩ
R2: 510kΩ
Kondensatory
C1: 22µF/16
C2: 470µF/6,3
C3: 100nF
Półprzewodniki
IC1: 4098
T1: BC548 lub odpowiednik
Różne
GN1, GN2: gniazda DIN5
do druku
PK1: przekaźnik G6H2
OMRON 5V
SW1: przełącznik
trójpozycyjny 1−obwodowy
WT1: wtyczka DIN5

Kompletny uk³ad i p³yt k i
d r uko w a n e s ¹ d o s t Í pn e
w†ofercie AVT pod oznaczeniem AVT-1149.
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