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IRT4X – InfraRed Transmitter 4x 
Čtyřkanálový infračervený vysílač s možností volby kódu 

 
Ovládání 
Po stisku příslušného tlačítka dojde k vyslání 24bitového kódu s nosným kmitočtem 36kHz. 
Maximální opakovací kmitočet stisku tlačítka je 3Hz. Jednotlivé kódy odpovídající tlačítkům lze 
volit ze sta kombinací. To umožňuje nezávisle ovládat až 4 přijímače. Kód se volí jednoduchým 
programováním. 
Toto dálkové ovládání lze použít buď samostatně, díky známému kódu, nebo v kombinaci se 
stavebnicemi IRRXX. 
 
Programování 
Chceme-li naprogramovat kód pro jakékoliv tlačítko, stiskneme toto tlačítko (dojde k vyslání 
příslušného kódu) a držíme stisknuté, po určité době (asi 3s) informační LED dioda přehraje kód 
v Morseově abecedě, pokud tlačítko v tuto chvíli uvolníme dojde k návratu do normálního 
provozního režimu. Pokud jej držíme stisknuté dalších cca 2s, rozsvítí se LED a čeká se 5s na 
uvolnění tlačítka, pokud během této doby nedojde k jeho uvolnění program tento stav vyhodnotí 
jako nechtěný stisk (třeba když se na DO omylem něco položí), a přejde zpět do provozního 
režimu. V opačném případě je přechod do programovacího módu signalizován dvěma krátkými 
pulzy LED diody. Nejprve lze naprogramovat desítky, po každém stisku příslušného tlačítka (toho 
jimž se inicioval programovací režim) dojde k inkrementaci desítek a zároveň k přehrání číslice 
v Morseově abecedě na LED diodě; číslice se cyklicky opakují od 0 do 9. Pokud není po dobu 7s 
stisknuto žádné tlačítko je uskutečněn přechod k nastavování jednotek. Tento přechod je 
signalizován 5ti sekundovým svitem LED diody a poté čtyřmi krátkými bliknutími. Jednotky se 
nastavuji stejným způsobem jako desítky. Při absenci stisku po dobu delší než 7s je ukončení 
programovacího módu signalizováno rychlým blikáním (sekvence deseti krátkých pulzů). 
Pokud v režimu programování desítek dojde ke stisku delšímu než 7s automaticky se po této době 
přechází do nastavení programování jednotek, pokud toto nastane při programování jednotek, 
programování se ukončí. 
 
Popis kódu 
111"BINT""BINU"10001010101 
BINT = Binary Tens (desítky binárně), BINU = Binary Units (jednotky binárně), obě tyto 
proměnné mají každá délku 5bitů, Big Indian. Ve skutečnosti první bit je vždycky nulový, protože 
pro vyjádření „devítky“ postačují s rezervou i 4bity. Takto vzniklou, vždy přítomnou, sestupnou 
hranu mezi desítkami a jednotkami lze vhodně využít pro synchronizaci kódu. 
 
 
1...vzestupná hrana 
0...sestupná hrana 
 
 
Délka jednoho celého bitu je 1008us, ten je vyjádřen například pro jedničku (vzestupnou hranu) 
jako 504us pauza, a pak 504us sérií 36kHz pulzů (18·(1/36kHz) ·2 = 504us). Přesná délka 36kHz 
pulzu je 2·14us, tedy frekvence je 35,7kHz, tato diference není na závadu. 
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Morseova abeceda 
1 · – – – – 6 – · · · · 
2 · · – – – 7 – – · · · 
3 · · · – – 8 – – – · · 
4 · · · · – 9 – –– –  · 
5 · · · · ·  0 – – – – –  

 
 
Konstrukce 
Jako řídící jednotka byl zvolen PIC12F629 kvůli rozměrům a malé spotřebě, která činí v režimu 
spánku cca 1uA. Celý obvod je koncipován tak, aby byla zajištěna co spolehlivost, dlouhá životnost 
provozu, a přitom dostatečný výkon pro vysílání IR signálu a to při maximální jednoduchosti 
schématu. 
Jelikož je kladen důraz na kompaktní tvar dálkového ovladače není místo pro použití precizní 
patice pro uchycení řídicího obvodu, pro je nutné jej zapájet až jako poslední (před baterií), aby při 
manipulaci nedošlo k jeho poškození. Doporučujeme začít montáž od tlačítek, kdy hned vyměříme 
nutné otvory v krabičce, tím se vyhneme zvýšené manipulaci s již hotovým výrobkem. 
Jelikož zde není použit žádný vypínač, může se stát, že při pájení baterie se vlivem nepříznivých 
podmínek řídící obvod zablokuje, to zjistíme jednoduše tím, že po stisku libovolného tlačítka 
nedojde k signalizaci vyslání kódu LED diodou. Tuto nepříjemnost, která může nastat jedině při 
montáži (vlivem přerušování a kolísání napětí) vyřešíme mžikovým přiložením velmi malého 
odporu (cca 5R) případně drátku na přívody napájení řídicího obvodu, přímo na piny 1 a 8. Tím 
dojde k poklesu a následně prudkému nárůstu napětí, který odvod nastartuje. 
 
Schéma zapojení 

 
Obr. 1. Schéma zapojení IRT4X 

Stisk jednotlivých tlačítek je indikován řídicím obvodem. Dojde k vyslání kódu, při delším stisku 
přejde nejprve řídicí obvod do módu signalizace a poté do programovacího režimu (více viz 
kapitola Programování). Infračervený signál vysílá dioda LD271, jelikož je třeba ji budit 
dostatečným proudem je použit posilovací tranzistor. Vyslání kódu signalizuje dioda LED. 
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