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Anotace  
Podrobný popis zapojení a ovládání modulu s klávesnicí a 
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Metodický pokyn  

Tento materiál slouží jako pracovní listy k laboratorním úlohám 
i pro samostudium žáků. 
Možnosti využití – promítání nebo vytištění výukového 
materiálu. 

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora  
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Klávesnice 

Klávesnice má tlačítka zapojené do matice (3 sloupce a 4 řádky). Bity 5, 

6, 7 jsou používány jako vstupní i výstupní pro snímání sloupců matice. 

Postupně se vždy na jeden z nich vysílá logická 0. Bity 0, 1, 2 a 3 se 

používají pro čtení řádků. Postupně se pro každý sloupec testuje, zda je 

na některém řádkovém bitu log. 0, což znamená stisknuté tlačítko. Podle 

bitu, na který je vyslána 0 (sloupec) a na kterém je zjištěna nula (řádek) 

je identifikována stisknutá klávesa. Mezi zápisem a čtením portu 

s klávesnicí se nechává prodleva cca 50-200 µs. 

Nejprve se tedy testuje klávesnice vysíláním rotující 0: 

 1. sloupec 2. sloupec 3. sloupec 

 (tlač. 1,4,7,*) (tlač. 2,5,8,0) (tlač. 3,6,9,#) 

  

 11011111 10111111 01111111 

 

Vždy se pak čte odezva (stav portu) a pokud je stejná jako vyslaná data, 

nebyla stisknuta žádná klávesa a program se opakuje, pokud se ale 

odezva liší, testují se jednotlivé řádky pro identifikaci, která klávesa byla 

stisknuta. Podle kódu stisknuté klávesy se může např. na druhý port se 

sedmisegmentovým displejem vyslat kód pro zobrazení příslušného čísla. 

Tlačítko 
Klávesnice 

7654 3210 

1 1101 0111 

2 1011 0111 

3 0111 0111 

4 1101 1011 

5 1011 1011 

6 0111 1011 

7 1101 1101 

8 1011 1101 

9 0111 1101 

_ 1101 1110 

0 1011 1110 

oo 0111 1110 
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Obr. 1: Schéma zapojení modulu klávesnice 

 

Příklad 1:  

Sestavte program, který bude testovat pravý sloupec klávesnice (tlač. 

3,6,9,#) na portu P1 a číslo stisknuté klávesy bude zobrazovat na 

statickém displeji na portu P3. 

Řešení: Pro porovnání vyslané a načtené hodnoty z klávesnice je vhodné 

použít instrukci CJNE, která porovná dva operandy a provede skok při 

jejich nerovnosti. 
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START:  MOV  P1, #01111111B ; vyslání 0 na pravý sloupec – b.7 

 MOV  R7, #100 ;  

SEM: DJNZ  R7, SEM ; zpoždění 200 µs 

 MOV  A, P1 ; načtení odezvy klávesnice 

 CJNE  A, #01111111B,TEST ; skok na TEST při stisknuté kláv. 

 SJMP START ; skok na návěští START 

TEST: CJNE  A, #01110111B, KL3 ; test klávesy 3 

 MOV  P3, #10110000B ; zobrazí č.3 na stat. displeji 

KL3: CJNE  A, #01111011B, KL6 ; test klávesy 6 

 MOV  P3, #1000010B ; zobrazí č.6 na stat. displeji 

KL6: CJNE  A, #01111101B, KL9 ; test klávesy 9 

 MOV  P3, #1001000B ; zobrazí č.9 na stat. displeji 

KL9: CJNE  A, #01111110B, START ; test klávesy _ 

 MOV  P3, #11110111B ; zobrazí č._ na stat. displeji 

 SJMP START ; skok na návěští START 

 END 

 

  

ZADÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE – varianta 1: 

Vytvořte program, který zobrazí na statickém sedmisegmentovém displeji 

na portu P3 číslo odpovídající stisknuté klávese na klávesnici na portu P1. 

1. Testujte pouze prostřední sloupec klávesnice 

2. Testujte všechny sloupce klávesnice 
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