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Uk³ad EDE1144 jest enko-
derem 16-stykowej, multi-
pleksowanej klawiatury
z†szeregowym wyjúciem
RS232 (standard napiÍciowy
0/5V, ramka 8n1) o†prze³¹-
czanej szybkoúci pracy 2,4/
9,6kbd. Uk³ad wyposaøono
w†wyjúcie steruj¹ce sygnali-
zator akustyczny, ktÛry s³uøy
do potwierdzania wciúniÍcia
przycisku oraz w†4-bitowe
wyjúcie numeru wciúniÍtego
przycisku, ktÛrego stan jest
strobowany sygna³em DA-

16−stykowa klawiatura z interfejsem RS232
AmerykaÒska firma

e-lab produkuje uk³ady
idealnie dostosowane do
regu³ ìMiniprojektÛwî -

spe³niaj¹ one
stosunkowo z³oøone

funkcje, ktÛre
zintegrowano w†jednej

strukturze, dziÍki czemu
wykonanie kompletnego

urz¹dzenia zabiera
maksimum kilka minut.

W†styczniowym
numerze

przedstawiliúmy opis
konwertera RS232/LCD
opartego na uk³adzie

EDE700, teraz
prezentujemy

konstrukcjÍ prostego
interfejsu pozwalaj¹cego

do³¹czyÊ do z³¹cza
RS232 16-stykow¹

klawiaturÍ.

NE_OK. Na rys. 1 zna-
jduje siÍ uproszczony
schemat aplikacyjny
uk³adu EDE1144.

Na rys. 2 przedsta-
wiono schemat elekt-
ryczny proponowane-
go uk³adu. Jest to ap-
likacja fabryczna, do
ktÛrej dodano prosty
stabilizator z†uk³adem
US2 i†czterema kon-
densatorami filtruj¹cy-
mi C1..4. Tranzystor
T1 steruje przetwornik
piezoelektryczny S1.

Funkcje pozosta³ych elemen-
tÛw s¹ oczywiste, w†zwi¹zku
z†czym nie bÍd¹ omawiane.

Po wciúniÍciu przycisku
na wyjúciach danych US1
(szeregowym i†rÛwnoleg³ym)
pojawia siÍ 4-bitowy numer
przycisku. W†8-bitowej ram-
ce przesy³anej ³¹czem RS232
numer klawisza przesy³any
jest na 4†mniej znacz¹cych bi-
tach, a†na 4†bardziej znacz¹-
cych bitach na sta³e ustawio-
na jest wartoúÊ 0x3, co jest
rÛwnoznaczne z dodaniem do

numeru wciúniÍtego klawisza
liczby 0x30.

Uk³ad proponujemy zmon-
towaÊ na p³ytce drukowanej,
ktÛrej schemat montaøowy
znajduje siÍ na rys. 3. Egzem-
plarz modelowy nie mia³ za-
instalowanego jumpera JP1,
w†zwi¹zku z†czym na schema-
cie nie zosta³ on zaznaczony.
W†przypadku koniecznoúci
zmiany szybkoúci transmisji
naleøy go zastosowaÊ.
AG

Rys. 1.

Rys. 2. Rys. 3.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 1kΩ
R2..R5: 300Ω
R6..9: 4,7kΩ
Kondensatory
C1: 470µF/16V
C2: 47µF/10V
C3, C4: 100nF
Półprzewodniki
US1: EDE1144
US2: 78L05
T1: BC547 lub BC337
Różne
JP1: goldpiny 1x3 + jumper
X1: 4MHz
S1: przetwornik
piezoelektryczny

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1265.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http://www.ep.com.pl/pcb.-
html oraz na p³ycie CD-EP04/
2000 w katalogu PCB.


