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EM-MK3 คือบอร์ด Key Matrix ขนาด x 4 (12 คีย)์ ซึงมี MCU อยูบ่ นบอร์ด ส่งข้อมูลออกเป็ นสัญญาณเพียง เส้นแบบ RS232
TTL (TX) ต่อใช้งานกับบอร์ดควบคุมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ทําให้เขียนโปรแกรมหลักบนบอร์ดควบคุมได้งา่ ยขึน สามารถตังใช้งาน
Auto Repeat (คือกดคียค์ า้ งไว้ จะเสมือนกดคียซ์ าํ ๆ) ได้ และยังตังให้มีเสียง Beep เมือกดคียไ์ ด้ดว้ ย ทํางานด้วยไฟเลียง VDC
กินกระแสเพียง mA เท่านัน

ภาพแสดงด้านหลัง

ตัววงจรภายใน












ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 87FE6051 ใช้ความถีภายใน .
MHz
บนบอร์ดมี Key Matrix ขนาด x 4 (12 คีย)์ เหมือนคียโ์ ทรศัพท์ คุณภาพเยียม สวยงามทนทาน
ส่งข้อมูลออกทาง RS232 TTL (TX) Speed=9600 หรือ Speed=4800 Data=8 Stop=1 Parity=No
โดยส่งเป็ นรหัส Ascii เพียง Byte คือเลข - และ A,B ต่อการกด ครัง
มี Dip-Switch 4 ตัว กําหนดคุณสมบัตติ า่ ง ๆ ได้สะดวก
ตัวคียแ์ ละบอร์ดประกบ ออกแบบให้ประยุกต์เข้ากับหน้าปัดต่าง ๆ ได้สะดวก
ใช้ไฟเลียง VDC กินกระแสเพียง mA
ขนาดบอร์ด x 55 mm ความหนา mm
เพิมวงจร (Option) เพือการต่อกับไฟ VDC ได้ และทําให้ Output เป็ นแบบ NPN ผ่าน Opto อีกที
โดยเพิมอุปกรณ์เพียง ตัว Reg-K78L05 Opto-PC817C และขัวไขน๊อต จุด ...
สําหรับการต่อกับบอร์ดทีมี DC-Input โดยสามารถเดินสายได้ไกล ๆ ได้
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ต่อสายใช้งานเพียง เส้น ผ่านขัว Pin คือ GND +5V และ TX (TTL Output)
เมือจ่ายไฟเข้าบอร์ด EM-MK4 ก็พร้อมทํางานใน . วินาที โดยเมือกดคีย ์ ก็จะส่งข้อมูลออกทาง TX ทันที
ข้อมูลเป็ นรหัส Ascii โดยส่ง Byte ต่อการกดคีย ์ ครัง (กดแล้วปล่อย) ข้อมูลแต่ละคียจ์ ะเป็ นไปตามภาพทีแสดง เช่น
กดคียห์ มายเลข จะส่งข้อมูลเป็ นรหัส Ascii ของ คือ 0x32
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Dip-Switch ทัง ตัวจะตังคุณสมบัตติ า่ ง ๆ ดังนี
Dip-1 ถ้าเป็ น On คือใช้งาน Auto Repeat
คือเมือกดคียใ์ ด ๆ ค้างไว้ จะเสมือนว่าทําการกดคียซ์ าํ ๆ ต่อเนือง และหยุดเมือปล่อยมือ
Dip-2 ถ้าเป็ น On คือให้มเี สียง Beep ทุกครังทีมีการกดคีย ์ หรือ Auto Repeat
Dip-3 ถ้าเป็ น On คือให้ Output Tx มี Pre Sync เพือช่วยให้การเขียนโปรแกรมทีตัวรับ มีความสะดวกมากขึน
โดยจะสร้างพัลส์นาํ หน้ามาก่อนระยะเวลาหนึง เพือให้ตวั รับตรวจจับได้กอ่ น และมีเวลาพร้อมเข้าสูก่ ารอ่านค่า
จากนันจึงค่อยส่งข้อมูลรหัสคียต์ ามมา ... ทําความเข้าใจได้จากกราฟแสดงดังนี


TX
Out

9600 = 2 ms START
4800 = 4 ms

Data

STOP

01234567

กรณี DIP-3 = ON
คือมี Pre Sync

Dip-4 Off คือ Speed = 9600 On คือ Speed = 4800
ทังนี Dip-4 จะมีผลเมือจ่ายไฟเลียงเท่านัน การปรับเปลียนในระหว่างทีมีไฟเลียงอยู่
จะไม่ทาํ ให้ Speed เปลียนแปลงแต่อย่างใด ต้องปิ ดและจ่ายไฟเลียงใหม่ จึงมีผล
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EM-MK3 ยังมีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษ คือสามารถรอการกด Power-Up Key ได้ สําหรับงานทีต้องมีการเข้าสูโ่ หมดพิเศษต่าง ๆ เช่น
เข้าสูโ่ หมดตังค่า หรือโหมดทดสอบตัวเครือง อะไรทํานองนี โดยเมือจ่ายไฟเลียง (หรือเปิ ดเครือง) ถ้ามีการกดปุ่ มใด ๆ ใน ปุ่ มนีคือ
* , , # ค้างไว้กอ่ น ก็จะทําให้ขา Output Tx เป็ น ค้างไว้ดว้ ย เพือให้ตวั รับรับทราบ และเมือปล่อยมือ ก็จะส่งรหัสของคียต์ ามไป
เพือให้ตวั รับทําการเข้าสูโ่ หมดเฉพาะต่อไป ดูรายละเอียดจากกราฟดังนี
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