บทที่ 6
การใช้งาน ET-IR REMOTE KEY
ในบทนี้กล่าวถึงการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนเพื่อเชื่อมประสานการทางานของร ีโมท
รุ่น ET-IR REMOTE KEY กับบอร์ด ET-iLED4x4 RGB เพื่ออ่านค่าหมายเลขปุม
่ ที่ผู้ใช้กด พร้อม
ทั้งมีตัวอย่างประยุกต์ใช้การสั่งงานไฟวงิ่ แอลอีดี และเล่นเสียงตัวโน๊ตดนตร ีจากการกดร ีโมท
เมื่ อ จบบทนี้ ผู้ อ่า นจะเข้ า ใจถึ ง ขั้ นตอนการเขีย นโปรแกรม และว ิธี การอ่ า นค่ า จากร ีโมทรุ่ น
ET-IR REMOTE KEY เพื่อสั่งงานขา GPIO ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ และประยุกต์ใช้กับ
อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ ดังที่จะกล่าวถึงในตัวอย่างในบทที่เกี่ยวข้องต่อไป

1. แนะนา ET-IR REMOTE KEY
ET-IR REMOTE KEY เป็น KEY IR REMOTE ขนาดเล็ก ความถี่ 38 KHz จานวนคีย์
20 คี ย์ใช้ งาน ขนาด 8.65 x 4.10 x 0.75 โดยใช้ แบตเตอรแี่ รงดั น 3VDC ดัง ภาพที่ 6-1-1
ด้านซ้ายและขวาตามลาดับ ซึ่งในการใช้งานจะต้องใช้คู่กับวงจร ET-iLED4x4 RGB หร ือต่อวงจร
ภาครับดังภาพที่ 6-3.1-1

ภาพที่ 6-1-1 (ซ้าย) ET-IR REMOTE KEY (ขวา) แบตเตอร ี่ 3VDC สาหรั บใช้งาน

2. ทาความเข้าใจเรอื่ ง IR
การรับส่งข้อมูลด้วยแสงอินฟาเรด หร ือ IR (Infra-red) เป็นการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย
ที่อาศัยย่านความถี่ในช่วงคลื่นอินฟาเรดที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งนิยมนามาใช้กับระบบ
ควบคุมด้วยร ีโมท
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การทางานของระบบอินฟาเรดประกอบไปด้วยภาครับและภาคส่งที่เป็นแอลอีดีแบบอินฟาเรด
ที่เป็นภาคส่งซึ่งติดตั้งอยู่ที่ชุด ET-IR REMOTE KEY และแอลอีดีอินฟาเรดภาครับที่ติดตั้งอยู่ที่
ET-iLED4x4 RGB ดังภาพที่ 6-2-1

ภาพที่ 6-2-1

(ซ้าย) แอลอีดีภาคส่งที่ ET-IR REMOTE KEY
(ขวา) ไอซี TSOP4838 ที่เป็นภาครั บที่ติดตั้งอยู่กับ ET-iLED4x4 RGB

2.1 ภาครับ
บอร์ด ET- มีภาครับสัญญาณอินฟราเรดโดยใช้ไอซี TSOP4838 ดังวงจรภาพที่ 6-3.1-1
ซึ่ง ต่อ เข้ ากั บขา GPIO หมายเลข 23 ซึ่ ง การท างานภายในของไอซี ตัว นี้แ บ่ง เป็น 5 ส่ วนดัง ภาพที่
6-3.1-2 คือ ส่วนนาเข้าข้อมูลจากออปโต้ไดโอด (Input) ผ่านเข้ากระบวนการ AGC (Automatic
Gain Control) ที่ทาหน้าที่ควบคุมสัญญาณรบกวน แล้วส่งข้อมูลที่ตัดสัญญาณรบกวนไปให้ส่วน
Band Pass สุ ดท้ า ยท าการถอดการเข้ า สั ญ ญาณ (Demodulator) เพื่ อ ส่ ง ข้ อ มู ล ออกมาขาที่ 1
ซึ่ ง การท างานทั้ ง ส่ ว น

AGC/Band

Passและถอดการเข้ า สั ญ ญาณจะถู ก ควบคุ ม การท างาน

โดยวงจรควบคุมภายในไอซี (Control Circuit)

Short Jumper JP_VDD สาหรั บ
ไฟเลี้ย ง IR 3.3V จาก บอร์ ด RPI

ภาพที่ 6-3.1-1 วงจรของ TSOP4838 และการต่อ ไฟเลี้ยงIR(3.3V) สาหรั บบอร์ ด ET-iLED4x4 RGB
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ภาพที่ 6-3.1-2 ผังการทางานภายในไอซี TSOP4838
2.2 การตั้งค่า
ว ิธี การเข้ าถึ ง อุ ปกรณ์ IR จะต้ อ งติดตั้ ง ไลบราร ี LIRC (Linux Infrared Remote
Control) ซึ่ ง เป็ น ไลบราร แี บบเปิ ด เผยโค้ ด ต้ น ฉบั บ ที่ พั ฒ นาโดย Aron

Szabo

(เว็ บ ไซต์

aron.ws/projects/lirc_rpi/) และติดตั้งโดยใช้คาสั่งดังนี้
sudo apt-get install lirc

liblircclient-dev

หลั ง ติดตั้ งไลบราร ี lirc ต้ อ งท าการเร ียกให้ โ มดู ล lirc ท างานโดยการเพิ่ม บรรทั ดค าสั่ ง
ต่อไปนี้ในไฟล์ /etc/modules ด้วยคาสั่ง sudo nano /etc/modules แล้วสั่งบันทึกด้วย Ctrl+O
และออกจากโปรแกรม nano ด้วย Ctrl+X
lirc_dev
lirc_rpi gpio_in_pin=23
ซึ่ ง บรรทั ด ที่ 2 เป็ น การก าหนดห มายเลขขาที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ ภาครั บ
ET-iLED4x4

RGB ได้ เ ชื่ อ มเข้ า กั บ ขาหมายเลข 23 หลั ง จากนั้ น ใช้ ค าสั่ ง

IR ซึ่ ง บนบอร์ ด
sudo

nano

/etc/lirc/hardware.conf เพื่ อ กาหนดชื่ อ ไดรเวอร์ ที่ ต้ อ งใช้ โดยกาหนดค่ า ของ LIRD_ARGS,
DRIVER, DEVICE และ MODULES จากเดิมที่เขียนให้เป็นตามการตั้งค่าด้านล่างนี้ แล้วสั่งบันทึก
ด้วย Ctrl+O และออกจากโปรแกรม nano ด้วย Ctrl+X
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# /etc/lirc/hardware.conf
#
# Arguments which will be used when launching lircd
LIRCD_ARGS="--uinput"
# Don't start lircmd even if there seems to be a good config file
# START_LIRCMD=false
# Don't start irexec, even if a good config file seems to exist.
# START_IREXEC=false
# Try to load appropriate kernel modules
LOAD_MODULES=true
# Run "lircd --driver=help" for a list of supported drivers.
DRIVER="default"
# usually /dev/lirc0 is the correct setting for systems using udev
DEVICE="/dev/lirc0"
MODULES="lirc_rpi"
# Default configuration files for your hardware if any
LIRCD_CONF=""
LIRCMD_CONF=""

สั่งให้ LIRC ทางานใหม่ โดยสั่งคาสั่งต่อไปนี้
sudo /etc/init.d/lirc stop
sudo /etc/init.d/lirc start
แก้ไขไฟล์ /boot/config.txt โดยใช้คาสั่ง sudo nano /boot/config.txt แล้วเพิ่ม
บรรทัดต่อไปนี้ที่ท้ายไฟล์ แล้วกด Ctrl+O เพื่อบันทึก และ Ctrl+X เพื่อออกจาก nano
dtoverlay=lirc-rpi:gpio_in_pin=23
ให้ร ีบูตระบบใหม่ด้วยคาสั่ง
sudo reboot
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ว ิธี การทดสอบการท างานของ lirc ท าโดยสั่ ง 2 บรรทั ด ต่ อ ไปนี้ และกดปุ่ ม ที่ ET-IR
REMOTE KEY ถ้าการทางานถูกต้องจะแสดง หมายเลขค่าที่ได้จากการกดแป้นต่างๆ ของ ET-IR
REMOTE KEY เป็นดังตารางที่ 6-3.1-1
sudo /etc/init.d/lirc stop
mode2 –d /dev/lirc0
จะได้ตัวอย่างของผลลัพธ์ดังนี้
space 3689839
pulse 9666
space 4506
pulse 629
space 544
pulse 630
space 544
pulse 630
space 544
pulse 605
space 569
pulse 626
ขั้นตอนต่อไปคือสร้างไฟล์ชื่อแป้นของ ET-IR REMOTE โดยใช้คาสั่งดังรูปแบบต่อไปนี้
irrecord -d /dev/lirc0 ./lircd.conf
ว ิธี ก ารตั้ ง ค่ า หลั ง จากกดแป้ น

Enter ให้ ท ยอยกดแป้ น บนร โี มทที ล ะแป้ น ให้ สั ง เกต

เครอื่ งหมายจุด (.) ที่จ อของ Raspberry Pi ที่ จะแสดงเมื่ อกดแป้น ทุ กครั้งที่ จุดแสดงขึ้ นแล้ วให้
เปลี่ยนไปกดแป้นถัดไป ทาจนกว่าจะครบ 20 ปุม
่ และทาต่อไปจนครบ 4 รอบ หร ือได้เครอื่ งหมายจุด
ครบเต็มบรรทัด แต่ถ้าผิดพลาด ผู้เขียนแนะนาให้กด Ctrl+C เพื่อออกจากโปรแกรม irrecord แล้ว
สั่งลบ lircd.conf ด้วยคาสั่ง rm ./lircd.conf
เมื่อทาจนครบ 1 บรรทัด โปรแกรมจะให้ทาแบบเดิมอีกครั้งจนได้เครอื่ งหมายจุดครบบรรทัด
ขั้ นตอนต่ อ ไปคื อ ใส่ ชื่ อ ของแป้ นแต่ ล ะอั นของร โี มท โดยจะมี 2 ขั้ น ตอนในแต่ ล ะปุ่ม คื อ ตั้ ง ชื่ อ ปุ่ ม
ถ้า รูปแบบถูกต้อ งจะให้ ผู้ ใช้ กดแป้นนั้นที่ร ีโมทจนโปรแกรมถามถึ งชื่ อของแป้นถัดไป ให้ ท าจนครบ
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ทั้งหมด แล้วกด Enter เพื่อออกจากโปรแกรมและโปรแกรมจะสร้างไฟล์ lircd.conf ให้ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
# Please make this file available to others
# by sending it to <lirc@bartelmus.de>
#
# this config file was automatically generated
# using lirc-0.9.0-pre1(default) on Sat Jan 14 15:47:24 2017
#
# contributed by
#
# brand:
./lircd.conf
# model no. of remote control:
# devices being controlled by this remote:
#
begin remote
name ./lircd.conf
bits
16
flags SPACE_ENC
eps
30
aeps
100
header
9581 4490
one
638 1646
zero
638
531
ptrail
638
repeat
9590 2205
pre_data_bits
16
pre_data
0xFF
gap
40302
repeat_gap
96992
toggle_bit_mask 0x0
begin codes
KEY_POWER
0xA25D
KEY_MENU
0xE21D
KEY_T
0x22DD
KEY_P
0x02FD
KEY_B
0xC23D
KEY_L
0xE01F
KEY_E
0xA857
KEY_R
0x906F
KEY_0
0x6897
KEY_M
0x9867
KEY_C
0xB04F
KEY_1
0x30CF
KEY_2
0x18E7
KEY_3
0x7A85
KEY_4
0x10EF
KEY_5
0x38C7
KEY_6
0x5AA5
KEY_7
0x42BD
KEY_8
0x4AB5
KEY_9
0x52AD
end codes
end remote
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ตารางที่ 6-3.1-1 แสดงค่าของแป้น ET-IR REMOTE KEY
แป้น

่ า่ นได้
ค่าทีอ

แป้น

่ า่ นได้
ค่าทีอ

แป้น

่ า่ นได้
ค่าทีอ

0x6897

0x30CF

0x18E7

KEY_0

KEY_1

KEY_2

0x7A85

0x10EF

0x38C7

KEY_3

KEY_4

KEY_5

0x5AA5

0x42BD

0x4AB5

KEY_6

KEY_7

KEY_8

0x52AD

0xC23D

0xB04F

KEY_9

KEY_B

KEY_C

0xE01F

0xA857

0x906F

KEY_L

KEY_E

KEY_R

0x02FD

0x9867

0x22DD

KEY_P

KEY_M

KEY_T

0xA25D

0xE21D

KEY_POWER

KEY_MENU

ขั้นตอนต่อไปคือ ให้คัดลอกไฟล์ ./lircd.conf ไปไว้ที่ /etc/init.d/lirc และสั่งเรมิ่ ต้นการ
ทางานของ lirc โดยใช้ชุดคาสั่งดังนี้
sudo cp lircd.conf /etc/lirc/
sudo /etc/init.d/lirc restart

การทดสอบว่าชื่อแป้นตรงหร ือไม่ให้เร ียกใช้โปรแกรมดังนี้
irw
เมื่อกดแป้นบนร ีโมทจะแสดงชื่อของแป้นดังตัวอย่างต่อไปนี้
0000000000ffa25d 00 KEY_POWER ./lircd.conf
0000000000ffe21d 00 KEY_MENU ./lircd.conf
0000000000ff02fd 00 KEY_P ./lircd.conf
0000000000ffc23d 00 KEY_B ./lircd.conf
0000000000ff30cf 00 KEY_1 ./lircd.conf
0000000000ff18e7 00 KEY_2 ./lircd.conf
0000000000ff7a85 00 KEY_3 ./lircd.conf
0000000000ff10ef 00 KEY_4 ./lircd.conf
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2.3 เขียนโปแรกรมอ่านค่า
การติดตั้ งไลบราร ี LIRC สาหรับไพธอนสามารถท าได้ โ ดยการสั่ งคอมไพล์โ ปรแกรมและ
ทาการติดตั้ง โดยเข้าไปที่ ~/src/pylirc2-0.1 และสั่งชุดคาสั่งดังต่อไปนี้
sudo python3 setup.py install
cd /usr/local/lib/python3/dist-packages
sudo mv pylircmodule.cpython-34m.so pylirc.cpython-34m.so
cd ~/src/pylirc2-0.1
เมื่อติดตั้งไลบรารสี่ าเร็จ ขั้นตอนต่อไปคือสร้างไฟล์ตั้งค่าสาหรับโปรแกรม โดยในที่นี้ผู้เขียน
ใช้ ชื่ อ ไฟล์ ว่ า ett_ir_conf โดยตั้ ง ชื่ อ ของโปรแกรมเป็น ett ว ิธี การสร้ า งไฟล์ ท าโดยการสั่ ง
nano ett_ir_conf และพิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้
begin
remote = *
button=KEY_POWER
prog = ett
config = Power
end
begin
remote = *
button= KEY_MENU
prog = ett
config = menu
end
begin
remote = *
button = KEY_T
prog = ett
config = test
end
begin
remote = *
button = KEY_P
prog = ett
config = +
end
begin
remote = *
button = KEY_M
prog = ett
config = end

begin
remote = *
button = KEY_E
prog = ett
config = play
end
begin
remote = *
button = KEY_B
prog = ett
config = back
end
begin
remote = *
button = KEY_C
prog = ett
config = C
end
begin
remote = *
button = KEY_0
prog = ett
config = 0
end
begin
remote = *
button = KEY_1
prog = ett
config = 1
end

begin
remote = *
button = KEY_4
prog = ett
config = 4
end
begin
remote = *
button = KEY_5
prog = ett
config = 5
end
begin
remote = *
button = KEY_6
prog = ett
config = 6
end
begin
remote = *
button = KEY_7
prog = ett
config = 7
end
begin
remote = *
button = KEY_8
prog = ett
config = 8
end
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begin
remote = *
button = KEY_L
prog = ett
config = left
end
begin
remote = *
button = KEY_R
prog = ett
config = right
end

begin
remote = *
button = KEY_2
prog = ett
config = 2
end
begin
remote = *
button = KEY_3
prog = ett
config = 3
end

begin
remote = *
button = KEY_9
prog = ett
config = 9
end

ไลบราร ี่ pylirc มี ชุดคาสั่ งสาหรั บใช้ งาน 4 คาสั่ ง คื อ init(), nextcode(), exit() และ
blocking() โดยการเร ยี กใช้ ง านไลบราร จี ะต้ อ งใช้ ชุ ด ค าสั่ ง น าเข้ า ดั ง นี้ และแต่ ล ะค าสั่ ง มี ห น้ า ที่
ดังหัวข้อ 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 และ 2.3.4
import pylirc
2.3.1 คาสั่งเรมิ่ ต้นทางาน
คาสั่งสาหรับตั้งค่าเพื่อเรมิ่ ต้นทางานมีรูปแบบการใช้งานดังต่อไปนี้
ตัวแปรจานวนเต็ม = pylirc.init( string name
[, string configuration
[, integer blocking]] )
โดยที่ ตัวแปรจานวนเต็ม คือ ตัวแปรเก็บผลลัพธ์จากการสั่งตั้งค่าเพื่อเรมิ่ ต้นทางาน และ
คืนค่ากลับมา 2 ลักษณะได้แก่
1) 0 เมื่อการตั้งค่าล้มเหลว
2) ตัวเลขจานวนเต็มที่เป็นค่าหมายเลขช่องทางสื่อสาร (socket)
name

คือ ชื่อของโปรแกรมที่ได้ระบุในไฟล์ configuration

configuration คือ ชื่อไฟล์การตั้งค่าของ LIRC ซึ่งโดยปกติคือไฟล์ ~/.lircrc
หร ือกาหนดขึ้นเองได้
blocking

คือ ค่ากาหนดสถานะการทางานแบบการบล็อก เพื่อรองรับ
การทางานในลักษณะของมัลติทาส์กิง (multi-tasking) หร ือ
มัลติเธรดิง (multi-threading) ค่าที่ใช้กาหนดคือ
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1) 0 หมายถึงไม่ใช้การบล็อก
2) 1 หมายถึงใช้การบล็อก
2.3.2 การอ่านค่า
การทางานของการอ่านค่าเป็นแบบโพลลิง (Polling) คือ ผู้เขียนโปรแกรมต้องเขียน
โปรแกรมเพื่อไปอ่านค่าจาก LIRC เนื่องจากไลบราร ีไม่มีการสร้างสัญญาณขัดจังหวะหร ือการแจ้ง
เตือนเมื่อมีข้อมูล โดยรูปของคาสั่งอ่านค่าเป็นดังนี้
ตัวแปรลิสต์ = pylirc.nextcode( )
ตัวอย่างการอ่านข้อมูลจาก ET-IR REMOTE และแสดงผล สามารถเขียนได้ดังนี้
ir_code = pylirc.nextcode( )
print(ir_code)
2.3.3 ออกจากการเชื่อมต่อ
คาสั่งสาหรับการออกจากการเชื่อมต่อกับ LIRC มีรูปแบบดังนี้
pylirc.exit()
2.3.4 เปลี่ยนโหมด
การเปลี่ ย นโหมดคื อ การเปลี่ ย นการท างานของการบล็ อ กโดยรู ป แบบของค าสั่ ง
สาหรับการเปลี่ยนโหมดเป็นดังนี้
ผลลัพธ์ = pylirc.blocking( สถานะ )
โดย

สถานะ คือ 0 ถ้าต้องการปิดการบล็อก และ 1 คือเปิดการบล็อก
ผลลัพธ์ คือ 0 ถ้าการเปลี่ยนโหมดล้มเหลว และ 1 คือการเปลี่ยนโหมดสาเร็จ

2.3.5 ตัวอย่างโปรแกรม
ตัวอย่ างโปรแกรมที่ 6-2.3.5-1 เป็นโปรแกรมที่ ทาหน้ าที่รอข้อมู ลจากการกดแป้น
บน ET-IR REMOTE KEY เพื่อแสดงชื่อแป้นที่กดทางจอภาพ และจะออกจากโปรแกรมเมื่อ แป้น
KEY_POWER ถูกกด
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โปรแกรมที่ 6-2.3.5-1 อ่านแป้นจาก ET-IR REMOTE KEY
บรรท ัด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

โค้ด
import time
import sys
import pylirc
def setup():
pylirc.init("ett","./ett_ir_conf",0)
def clean():
pylirc.exit()
def loop():
ir_codes = pylirc.nextcode()
if ir_codes != None:
for i in ir_codes:
print(ir_codes[0])
if (ir_codes[0] == 'Power'):
clean()
sys.exit()
time.sleep(0.1)
print("ET-IE REMOTE KEY (6-2.3.5-1)")
print("กดแป้ น Ctrl-C เพือ
่ ออกจากโปรแกรม หรือ กด [Power]")
setup()
try:
while True:
loop()
except KeyboardInterrupt:
clean()

3. ตัวอย่างเลือกรูปแบบไฟวงิ่ ด้วยร ีโมท
ตั ว อย่ า งเลื อ กรู ป แบบไฟว งิ่ ด้ ว ยร โี มทอาศั ย การเชื่ อ มต่ อ ดั ง ภาพที่ 6-3-1 คื อ ใช้ บ อร์ ด
ET-iLED 4x4 RGB เป็นบอร์ดสาหรับรับข้อมูลจาก ET-IR REMOTE KEY โดยต่อสายขาที่ 1
ซึ่งเป็น +3V3 บนบอร์ด ET-TEST HAT ไปยังขาที่ 10 ของขั้วต่อ 10 ขาของบร์ด ET-iLED 4x4
RGB หร ือ ใช้การ Jump จุด JP-VDD ของบอร์ด ET-iLED 4x4 RGB ดังรูป 6-3.1-1 ก็ได้เพื่อใช้
เป็นแหล่งจ่ายไฟสาหรับวงจรภาครับ IR และใช้ขา GPIO ที่ 2, 4, 15, 18, 22, 24, 9, 11, 7, 6, 13
และ 16 เป็นขาเชื่อมต่อกับกับแอลอีดีเพื่อใช้เป็นไฟวงิ่
ET-TEST HAT

ET-TEST HAT
LED

LED1-LED11

JP1
BZ

5V GND

VDD
RGB-LED

1

Active ’1'
BZ

2 ET-iLED4x4 RGB

3.3V for IR

3

VDD
+3V3 RPi
5V

GND

GND GPIO23

ET-iLED4x4RGB

GPIO
GPIO26
+5V Power-RPi

Power Rpi

ภาพที่ 6-3-1 การเชื่อมต่อบอร์ด ET-iLED4x4 RGB กับ ET-TEST HAT

1

Rpi

3.3V
GPIO=2,4,15,18,22,24,9,11,7,6,13

IR
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ตัวอย่างโปรแกรมที่ 6-3-1 เป็นโปรแกรมที่ทาหน้า ที่ร อรับข้อมู ลจาก ET-IR REMOTE
KEY โดยมีเงื่อนไขของการกดแป้นดังนี้
1. KEY_POWER ออกจากโปรแกรม
2. KEY_1 ไฟวงิ่ จากซ้ายไปขวา
3. KEY_2 ไฟวงิ่ จากขวาไปซ้าย
หมายเหตุ
ต้อ งระวัง ขา GPIO หมายเลข 23 เนื่อ งจากเป็นขาที่เ ชื่อ มต่อ กับภาครั บ IR ถ้า ไปเปิดให้
GPIO ขา 23 ทางานกับแอลอีดีจะทาให้ภาครับ IR ไม่ทางาน
โปรแกรมที่ 6-3-1 เลือกรู ปแบบไฟวงิ่ ด้วย ET-IR REMOTE KEY
บรรท ัด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

โค้ด
import time, sys, pylirc
import RPi.GPIO as GPIO
leds_top = [2,4,15,18,22,24,9,11,7,6,13,16]
def setup():
pylirc.init("ett","./ett_ir_conf",0)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
for i in leds_top:
GPIO.setup( i, GPIO.OUT )
GPIO.output( i, False )
def clean():
pylirc.exit()
GPIO.cleanup()
def move_left():
for i in range(0, len(leds_top)):
GPIO.output( leds_top[i], True )
time.sleep(0.5)
GPIO.output( leds_top[i], False )
time.sleep(0.1)
def move_right():
for i in range(-1, -1*(len(leds_top)+1), -1):
GPIO.output( leds_top[i], True )
time.sleep(0.5)
GPIO.output( leds_top[i], False )
time.sleep(0.1)
def loop():
ir_codes = pylirc.nextcode()
if ir_codes != None:
for i in ir_codes:
print(ir_codes[0])
if (ir_codes[0] == 'Power'):
clean()
sys.exit()
if (ir_codes[0] == '1'):
move_left()
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

if (ir_codes[0] == '2'):
move_right()

time.sleep(0.1)
print("ET-IE REMOTE KEY + LEDs (6-3-1)")
print("กดแป้ น Ctrl-C เพือ
่ ออกจากโปรแกรม หรือ กด [Power]")
setup()
try:
while True:
loop()
except KeyboardInterrupt:
clean()

4. ตัวอย่างเล่นเสียงดนตร ีด้วยร ีโมท
ตัวอย่างเล่นเสียงดนตร ีด้วยร ีโมทอาศัยการเชื่อมต่อดังภาพที่ 6-4-1 คือ ใช้บอร์ด ET-iLED
4x4 RGB เป็นบอร์ ดสาหรับรั บข้อ มูลจาก ET-IR REMOTE KEY โดยต่อสายขาที่ 1 ซึ่ งเป็น
+3V3 บนบอร์ด ET-TEST HAT ไปยังขาที่ 10 ของขั้วต่อ 10 ขาของบร์ด ET-iLED 4x4 RGB
หร ือ ใช้การ Jump จุด JP-VDD ของบอร์ด ET-iLED 4x4 RGB ดังรูป 6-3.1-1 ก็ได้ เพื่อใช้เป็น
แหล่งจ่ายไฟสาหรับวงจรภาครับ IR และใช้ขา GPIO ที่ 26 เป็นขาเชื่อมต่อกับลาโพง (ตรวจสอบ
ขั้วต่อบนบอร์ด ET-TEST HAT ให้ถูกต้องก่อนทดลอง)
ตัวอย่างโปรแกรมที่ 6-4-1 เป็นโปรแกรมที่ทาหน้า ที่ ร อรับข้อมู ลจาก ET-IR REMOTE
KEY โดยมีเงื่อนไขของการกดแป้นดังนี้
1. KEY_POWER ออกจากโปรแกรม
2. KEY_1,KEY_2, …, KEY_7 เล่นตัวโน๊ต โด, เร, มี, … และ ที
โปรแกรมที่ 6-4-1 เล่นเสียงดนตร ีด้วย ET-IR REMOTE KEY
บรรท ัด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

โค้ด
import time
import sys
import pylirc
import RPi.GPIO as GPIO
notes = [0.0001908, 0.00017,0.0001515,0.0001432,0.0001275,0.0001136,0.0001012]
freq = [524,588,660,698,784,880,988]
def setup():
pylirc.init("ett","./ett_ir_conf",0)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setup( 26, GPIO.OUT )
def clean():
pylirc.exit()
GPIO.cleanup()
def play(k):
for i in range(0, freq[k]):
GPIO.output( 26, True )
time.sleep( notes[k] )
GPIO.output( 26, False )
time.sleep( notes[k] )
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

def loop():
ir_codes = pylirc.nextcode()
if ir_codes != None:
for i in ir_codes:
print(ir_codes[0])
if (ir_codes[0] == 'Power'):
clean()
sys.exit()
if ((ir_codes[0] >= '1') and (ir_codes[0] <= '7')):
k = int(ir_codes[0])-1
play(k)
time.sleep(0.1)
print("ET-IE REMOTE KEY + Play Note (6-4-1)")
print("กดแป้ น Ctrl-C เพือ
่ ออกจากโปรแกรม หรือ กด [Power]")
setup()
try:
while True:
loop()
except KeyboardInterrupt:
clean()

5. สรุป
การใช้ ET-IR REMOTE KEY จะต้อ งตั้งค่าการทางานเพื่อสร้างแฟ้ม เก็บรหัสแป้นก่อ น
ใช้งานเสมอ ซึ่งต้องอาศัยความพยายามในการตั้งค่าค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ดี ทางอีทีที ได้เตร ียม
ไฟล์สาหรับใช้งานไว้ 2 ไฟล์ คือ ett_ir.conf และ lircd.conf ดังนั้น ทุกครั้งที่พัฒนาโปรแกรมต้อง
มีไฟล์ทั้งสองอยู่ที่เดียวกับโปรแกรมที่เขียนด้วยเสมอ
นอกจากนี้ การใช้ ง านบอร์ด ET-iLED4x4 RGB ในส่ ว นของภาครั บสั ญ ญาณอิ นฟาเรด
จาก ET-IR REMOTE KEY จะต้องเชื่อมต่อสายไฟจากขา +3V3 ไปที่ขา VDD ของขั้วต่อ 10 ขา
ด้วยเสมอ หร ือใช้การ Short Jumper JP-VDD ก็ได้

