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Programiranje z Arduino™- uvod
Da se lahko začnemo pogovarjati o Arduinu moramo najprej razčistiti, kaj Arduino™ sploh je. Večina, ki je že slišala za
Arduino™ platformo si pod to besedo predstavlja malo modro razvojno ploščico, ki se ji reče Arduino™ UNO. Da, Arduino™ je tudi tudi to. A če smo natančni, pojem Arduino™ obsega še integrirano razvojno okolje (IRO), sestrske razvojne
plošče (npr. Arduino™ Due), ter filozofijo pristopa. Ker smo čisto na začetku si lahko privoščimo še kratek pogled nazaj.

Kaj je to Arduino™?

Začetki Arduina segajo v davno leto 2005. Ime nosi po kralju Arduinu iz Ivree (Piemont, Italija), kjer je bil tudi zasnovan. Samo ime naj
bi pomenilo “močan prijatelj”. Prva verzija je imela še serijski priključek, (DB9) vsi ostali modeli pa so že bili opremljeni z USB priključkom. Razvoj Arduina je zanimiva tema že sama po sebi, a poglejmo raje kaj je tista lastnost, ki je razvojno ploščico naredila tako
popularno.
Arduino™ temelji na Atmelovem čipu AVR ATMega 328P. To je 8-bitni mikrokontroler s precej različnimi vhodi in izhodi, a le 28 (DIP verzija) priključki. Posledično je mnogo priključkov multifunkcijskih, kar avtomatično pomeni, da jih moramo ustrezno konfigurirati. Čipu
moramo npr. “povedati” ali želimo priključek uporabiti kot digitalni vhod, izhod ali TX priključek serijskega vmesnika. Samo po sebi je
to odlična zadeva, vendar zahteva od začetnika veliko časovnega vložka. No, tu pride na vrsto filozofija pristopa. Razvijalci Arduina so se
namesto nas odločili katere funkcije so najbolj pogoste in jih postavili kot privzete. Tako je npr. privzeto, da so PORTCn vrata analogni
vhodi (tisti, ki že uporabljate Arduina jih boste prepoznali pod imeni Analog0 do Analog5). Da jih začnete uporabljati ne potrebujete
nobenih posebnih nastavitev, samo en ukaz je dovolj, da preberete analogno vrednost z njih. No, to da so funkcije privzete je bila velika
poenostavitev. Arduino™ okolje omogoča spreminjanje funkcij posameznih priključkov, vendar to omogoča na zelo enostaven način:
ponavadi s klicanjem programske funkcije, ki ima lahko zapomljivo ime, nabor teh ukazov pa je dokaj ozek. Odpade torej brskanje po
priročniku in iskanje ustreznih nastavitev registrov z obskurnimi imeni. Zaradi dodatnih klicev je izvajanje programa sicer počasnejše
in poraba pomnilnika večja, vendar je to za začetnika ponavadi zadnji problem.
Ta pristop pa se ne odraža samo na programski strani, pač pa tudi na strojni opremi. Za programiranje Arduina ne potrebujete dodatnega programatorja, le standarden USB A/B kabel. Zakaj in kako je to mogoče si bomo podrobneje ogledali pri pregledu strojne opreme.
Skratka Arduino™ vam omogoča, da kot začetnik dosti prej in z manj začetnega vložka začnete z realizacijo svoje ideje, manjkajoče
znanje pa po potrebi dopolnjujete. To je tudi razlog zakaj k Arduinu pristopajo ljudje, ki sicer nimajo izkušenj z mikrokontrolerji ali
elektroniko na splošno. Hkrati vam okolje omogoča, da dostopate do drugih zmogljivosti čipa, ko napredujete. Malo poetično lahko
rečemo, da Arduino™ raste skupaj z vami.

Strojna oprema

Podrobneje si bomo ogledali Arduino™ UNO rev.3, ki je direktni potomec originalnega Arduina. Vse ostale izpeljanke se vrtijo okrog
tega modela. V nadaljevanju besedila bom Arduino™ UNO rev.3 poimenoval na kratko kar Arduino™. Začnimo z bločno shemo, in
preglejmo glavne komponente Arduina.

Slika 1.1: Blok shema

7

Arduino II

Osnovna komunikacija z
zunanjim svetom
V tem poglavju si bomo ogledali kako v Arduino™ okolju uporabljamo digitalne vhode in izhode, digitalno
analogni pretvornik ter serijska vrata. Arduino™ okolje ponuja veliko poenostavitev, ki olajšajo prvi pristop k
programiranju mikrokontrolerjev, lahko pa  postanejo omejujoče. Ogledali si bomo najpomembnejše ukaze
za osnovne operacije, nato pa pokukali v ozadje. Videli bomo, da Arduinov mikrokontroler skriva še marsikaj.

Digitalne linije

Arduino™ nam daje preko priključne letve na voljo 14 digitalnih linij (D0-D14), ki so lahko
bodisi digitalni vhodi ali izhodi. Iz vsake lahko beremo ali nanjo pišemo logično stanje
HIGH ali LOW. HIGH ustreza 5V, LOW pa 0V. Recimo, da želimo uporabiti priključek 3 na
katerega je priključeno stikalo ali gumb. Če hočemo iz njega brati, moramo pred tem priključek definirati kot digitalni vhod. To storimo z ukazom:
pinMode(3,INPUT);
Priključki so ob resetu sicer privzeti kot vhodi, vendar je inicializacija registrov vedno dobra praksa. Priporočam, da namesto številk priključkov uporabljate imena, ki nekaj pomenijo. Če imate na ta priključek npr. priklopljeno stikalo (kot na sliki 2.1) uporabite to ime.
Stanje beremo z ukazom:
stanje=digitalRead(stikalo);
Celoten program, ki bere stanje in ga vsako sekundo izpiše preko serijskih vrat bi izgledal
takole:

Slika 2.1: Priklop stikala preko pullup
upora na priključek D3

const int stikalo=3;
boolean state;
void setup(){
pinMode(stikalo,INPUT);
Serial.begin(19200);
}
void loop(){
state=digitalRead(stikalo);
Serial.println(state);
delay(1000);
}
AVRji temeljijo na CMOS tehnologiji zato bo ukaz prebral visoko logično vrednost (HIGH), če je napetost večja od cca 2,5V (Vcc/2) in
LOW, če je nižja. Pri vaših aplikacijah se vedno potrudite, da bodo vrednosti daleč od mejnih, torej kar se da blizu 0 oziroma 5V.
Če želimo priključek uporabiti kot izhod imamo na voljo ukaz, ki smo ga že spoznali:
pinMode(stikalo, OUTPUT);
nato vrednost nastavimo z
digitalWrite(stikalo,HIGH);
ali
digitalWrite(stikalo,LOW);
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Če bi bili primorani uporabiti PWM na kakem drugem priključku (recimo D13), si v najslabšem primeru še vedno lahko pomagamo s
preprostim vklapljanjem in izklapljanjem:
void setup()
{
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(13, HIGH);
delayMicroseconds(200); 			
digitalWrite(13, LOW);
delayMicroseconds(1000 - 200);
}

// približno 20% obratovalni cikel pri 1KHz

Kjer se le da, pa seveda uporabimo analogWrite, saj funkcija osvobodi čip in programerja “ročnega” spreminjanja vrednosti. Vse
preklapljanje se dogaja v perifernih enotah čipa – procesorska
enota lahko počiva ali počne kaj pametnejšega, kot je štetje.
Druga, zelo pogosta situacija, kjer nam tak analogni izhod pride
prav, so DC motorčki. Tam sicer potrebujemo ponavadi še zunanje vezje, ki zmore večje tokove, kot priključki Arduina – princip
delovanja pa je enak. Če hočemo, da motorček teče počasneje ali
hitreje, spremenimo obratovalni cikel.
So pa tudi primeri, ko bi si želeli “pravo” analogno vrednost. To je
v primeru, ko bi hoteli z Arduino™ vezjem napajati ali krmiliti kako
vezje, ki ni tako zadovoljno z navidezno analognostjo, kot je naše
oko ali ko hočemo generirati sinusni signal.
V tem primeru moramo pogosto povečati frekvenco pulzne modulacije. Nabor funkcij Arduino™ okolja nima nobenih ukazov v
stilu funkcije analogWrite. Sam ATMega328P čip v Arduinu pa
nam ponuja še marsikaj. Ogledali si bomo nekaj najpomembnejših funkcij.
Če hočemo spremeniti frekvenco moramo spremeniti takt
enega od števcev, ki smo jih omenili v predhodnem poglavju.
To so:

Slika 5.1: Izhod iz Arduino™ analognega priključka pri 50%
obratovalnem ciklu niha med 0 in 5V. Signal preživi na vsakem
nivoju po pol periode. Privzeta frekvenca modulacije pri Arduinu
znaša približno 490Hz.

Timer0, Timer1 in Timer2.
Timer0 nadzira pulzno modulacijo na izhodih D5 in D6, Timer1 nadzira priključka D9 in D10, Timer2 pa nadzira priključka 11 in 3. Preden
nadaljujemo velja opozorilo: Timer0 uporabljajo funkcije delay(), millis() ter micros(). Sprememba frekvence tega števca pomeni, da
tudi spremembo delovanja teh funkcij.
Frekvenca štetja je za vsak števec posebej definirana v registrih TCCRxB, kjer x
predstavlja zaporedno številko števca. Recimo, da se odločimo uporabiti Timer2 in
njemu ustrezni TCCR2B register. Zadnji 3 biti registra poimenovani CS20, CS21 in
CS22 določajo frekvenco štetja glede na takt kristala, ki pri Arduino™ UNO znaša
16MHz (v resnici glede na delilnik takta kristala, ki pa je pri Arduinu nastavljen na
1 – torej brez deljenja). Tabela 1 določa možnosti, ki so nam z različnimi kombinacijami omenjenih bitov ponujene. Nekatere, ki niso v direktni povezavi s tematiko
so izpuščene, celotno tabelo najdete v navodilih za mikrokontroler (Tabela 16-5).
PWM izhod Arduino™ UNO na priključkih 3 in 11 deluje po taktu števca številka

26

CS22

CS21

CS20

Opis

0

0

1

Brez deljenja

0

1

0

Takt/8

0

1

1

Takt/64

1

0

0

Takt/256

1

0

1

Takt/1024

Tabela 5.1: Odvistnost takta števca 2 od
nastavitev zadnjih treh bitov registra TCCR2B
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Režimi spanja
V predhodnem poglavju smo sestavili napravico – predvajalnik glasbe z zvočnim modulom vs1000, I2C zaslonom, Arduinom, tipkami ter zvočnikom. Za zaznavo pritiska tipke smo uporabili prekinitve namesto, da bi
v loop() zanki konstantno pregledovali stanje na priključkih. Tudi s tem pristopom  nismo bili glede porabe
energije kaj boljši, saj je procesna enota neprestano divjala skozi loop() zanko in porabljala energijo tudi
takrat, ko ni opravljala nič koristnega.
Če bi želeli napravico narediti malo bolj „realno“, recimo kot prenosni predvajalnik glasbe, pa bi bilo potrebno postoriti še nekaj stvari.
V tem poglavju se ne bomo preveč ukvarjali s preostalo strojno opremo, pravzaprav bomo opremo okrnili na minimum, saj je bila uporaba preostalih dveh modulov že predstavljena. Uporabili bomo le tipke, zvočnik in Arduino™ za programiranje, nato pa mikrokontroler
postavili v minimalno okolje, kjer bo lahko deloval z izredno majhno porabo. Tako bomo v praksi videli, na katerem principu “prave”
naprave zmorejo dolgotrajno baterijsko delovanje. Arduino™ nam je tudi pri tem raziskovanju lahko v veliko pomoč.

Koliko „pije“ Arduino™?

Arduino™ Uno R3 porabi na 5V preko USB priključka približno 50mA, če nanj ni priključena nobena periferna naprava. Je to veliko
ali malo? Dokler je naprava, ki smo jo izdelali, priključena na USB priključek našega prenosnika, to niti ni veliko. Ko jo pa priključimo npr. na 4x1,2V akumulatorje s kapaciteto 3000mAh, to pomeni, da ob neprekinjenem delovanju lahko pričakujemo življenjsko
dobo približno dva dni in pol. Z dodatnimi porabniki še manj. To ni niti tako zelo slabo, ampak da se še mnogo bolje. Srce Arduina,
čip ATMega328PU pri svojem delovanju pri 5V porablja le okoli 10mA toka. Vse ostalo požre Arduino™ vezje, ki vključuje linearne
napetostne pretvornike, USB serijski pretvornik, LED diode in še kaj. Kogar mika, da bi z nožem porezal PCB sledi do svetečih diod
lahko povem, da bo prihranek le skromen: okoli 2,2mA/LED. Če pa bi se lahko znebili vse periferije, bi z istimi akumulatorji že dosegli
okoli tri tedne delovanja. (Čas delovanja v urah= kapaciteta v mAh / tok v mA) To zveni že bolje, a prihranki pri porabi se tu šele prav
začnejo: čip ATMega328PU omogoča t.i. načine spanja, ki ugašajo posamezne sklope čipa, s čimer lahko porabo pošljemo v desetine
mikro A, izjemoma celo samo nekaj mikro A. Pri tem pa že lahko govorimo o večletnem neodvisnem delovanju.
Seveda si takšnega počitka ne moremo vedno privoščiti, odvisen je od aplikacije. Katere aplikacije pa to dopuščajo? V splošnem so to
aplikacije, kjer le redko potrebujemo mikrokontroler v aktivnem stanju: npr. periodično zajemanje in pošiljanje podatkov ali npr. kratko

Slika 8.1: Vezava minimalističnega vezja za ATmega328P s tipkami in zvočnikom. Za testiranje lahko namesto baterij uporabite
tudi 5V in GND priključek Arduina.Ob pritisku na tipko vezja porablja okoli 70mA, porabe v spanju pa ampermeter v 2mA območju
sploh ni pokazal.
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32-Bit
Opomba: mislim na 32-bitne mikrokontrolerje, ki nimajo operacijskega sistema. Zato Arduino ne primerjam z Raspberry Pi ali
podobnimi ploščami, kot je BeagleBone in podobne.

Arduino Zero
Arduino Zero vsebuje 32-bitni Microchip SAM D21, ki je vgrajen
okoli ARM Cortex-M0 +. Plošča ima enako obliko kot Uno, vendar je procesor povsem drugačen.
Na splošno 8-bitne plošče temeljijo na 5-voltnem napajanju,
32-bitne plošče pa na 3,3-voltnem napajanju. Pomembno je vedeti, da večina 3,3-voltnih procesorjev ne more prenašati 5-voltnih
signalov. Pri povezovanju med dvema napetostnima nivojema
boste morda morali uporabiti prilagodilnike logičnih nivojev.

Arduino Zero, enaka oblika kot Uno (vendar le 3,3 V napajanje)

Najbolj presenetljiva značilnost M0 + plošč so neverjetno prilagodljivi serijski vmesniki. Medtem ko plošče definirajo I²C in SPI
priključki, je sam čip zelo prilagodljiv. Podpira več vrst serijskih vmesnikov na več vhodnih / izhodnih priključkih. Tako kot njegov 8-bitni bratranec, je tudi Zero na voljo v manjših oblikah.

MKR Serija
Serija Arduino MKR vključuje plošče, kot so MKR ZERO, MKR
GSM 1400, MKR FOX 1200 in MKR WiFi 1010. Oblika plošč v seriji MKR je podobna. Njihovi V / I priključki potekajo po straneh,
plošča je zmanjšana in vsebuje LiPo-akumulatorski priključek s
polnilnim vezjem.
MKR Zero vključuje enak procesor kot Zero. MKR Zero poleg
tanjše oblike in LiPo polnilnika vsebuje režo za MicroSD kartico.
Še ena plošča, ki jo je treba omeniti, je MKR WiFi 1010. Ta plošča
je relativno nova in vsebuje čip, namenjen kripto komunikaciji.
Druga zanimiva značilnost MKR1010 je izbira procesorjev. Na
plošči se nahaja isti SAMD21, ki ga najdemo na Zero. Vendar
WiFi modul iz u-bloxa vključuje ESP32. Gre za dva procesorja v
enem.

MKR ZERO (Avtor fotografije: Arduino.cc)

Nazadnje obstajajo plošče, oblikovane za MKR obliko. Med drugim dodajajo serijske vodila, kot sta RS-485 in CAN.

ESP8266 in ESP32
Ko je ESP8266 prišel na trg, je to spremenilo način, kako projekti
vključujejo WiFi. Ta sistem na čipu je 32-bitni mikrokontroler, ki
deluje na 80 MHz s čipom, namenjenim WiFi delovanju. Kar pomeni, da izvaja celoten niz TCP / IP ločeno od mikrokontrolerja,
ki poganja vašo kodo.
ESP moduli vsebujejo poln mikrokontroler v svojem SoC ohišju. Osrednja Arduino knjižnica je bila prenesena na ESP12 in
ESP32, kar pomeni, da v nekaterih primerih koda za Uno napisana za ESP12 prevede brez sprememb!

MKR WiFi 1010 (Avtor fotografije: Arduino.cc)

Slika prikazuje 4 različne ESP možnosti. Zgolj ESP8266, Adafruit's Huzzah ESP8266, Adafruit Feather ESP32 in ESP8266 NodeMCU. Zgolj ESP8266 plošča je bila popularna zaradi cene. Huzzah ESP8266 doda nekaj teh delov in doda več I / O priključkov. Kljub
temu pa še vedno potrebuje serijski USB-adapter. Feather plošča podjetja Adafruit dodaja serijski USB in LiPo polnilnik v ESP8266
ali ESP32. Delo z ESP je zelo enostavno. Morda boste opazili, da Feather plošča izgleda kot MKR. Čeprav sta vizualno podobni, sta žal
različne velikosti in nimata skupnega razporeda priključkov.
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Vir:
• http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/index.
html - (1)
• http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/RadioHead-1.81.zip - (2)
• http://www.onlineconversion.com/frequency_wavelength.
htm - (3)
• https://trgovina.svet-el.si/wp-content/uploads/2019/11/TLP434A_TX.pdf - (4)
• https://trgovina.svet-el.si/wp-content/uploads/2019/11/RLP434A_Data.pdf - (5)
• https://www.hackster.io/taunoerik/radio-frequency-transmi-

Slika 6: Testno vezje Arduino in oddajnika

tter-receiver-module-with-arduino-af01e4

Slika 7 in 8
program 1
#include <RH_ASK.h>
#include <SPI.h>
constchar *message = »«;
int button = 2;
RH_ASK driver;
voidsetup(){
Serial.begin(9600); // Debugging only
if (!driver.init()){
Serial.println(»init of receiver failed«);
}
pinMode(button,INPUT);
}
voidloop(){
if (digitalRead(button) == HIGH){
message=«a«;
driver.send((uint8_t *)message, strlen(message)); // send the message
driver.waitPacketSent(); // Wait until the whole message is gone
Serial.println(message);
Serial.println(strlen(message));
delay(2000);
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Priprava

• Seznanite se s povezovanjem spletnega IDE Espruino s ploščo Espruino Pixel.js prek
Bluetooth LE.
• Poigrajte se s primeri programov za Pixl.js.
• 5V priključek na Pixl.js vtičnici bo uporabljen za napajanje NB-IoT shielda. V bližini
LCD priključka obstaja spajkalni mostiček z oznako »3.3 5V Vin«. Kratko sklenite Vin
do 5V - 5V pin bo priključen na 5V (če je priključen preko USB) ali ne glede na napetost, ki je na Vin. Več o porabi shielda preberite na https://www.espruino.com/Pixl.
js#shield-power. (z uporabo 3,3 V na izhodu napetostnega regulatorja ne daje dovolj
moči, ko začne BG96 oddajati).
• Če ste dobri pri spajkanju, lahko fizično odstranite konektor velikega kvadratnega
vtičnika na hrbtni strani NB-IoT shielda, ker sta tako povezana Pixl.js in NB-IoT shield.
• Povežite Pixl.js z NB-IoT shieldom preko njegovih Arduino priključkov.
• Neobvezno: pritrdite keramično GNSS anteno.
• Nabavite si SIM kartico, primerno za NB-IoT, in jo vstavite v nosilec SIM kartice
NB-IoT shielda. Opomba: konec SIM kartice mora pri vstavljanju biti usmerjen v
vašo smer. Če ne boste pozorni, obstaja možnost, da SIM kartico vstavite napačno.
• Naložite kodo JavaScript s https://github.com/wklenk/nb-iot-explorer v spletni Espruino IDE.
• Med connection_options preverite povezavo z imenom JSON strukture in navedite
ustrezne nastavitve za ponudnika NB-IoT omrežja po vaši izbiri: var connection_options = {band: »B8«, apn: »iot.1nce.net«, operater: »26201«};
• Vključite Minification v nastavitvah -> Minification. Izberite Closure (online) - Simple
optimizations.
• Pošljite aplikacijo na Pixl.js.
• Če želite obdržati aplikacijo v Pixel.js tudi po ponovnem zagonu Pixl.js, jo shranite v
Flash spomin tako, da vtipkate save() – glej skico 1.
• Če se želite povezati z omrežjem NB-IoT, zdaj pritisnite gumb RESET na NB-IoT shieldu. To ni potrebno, ko zaženete napravo. V tem primeru se bo NB-IoT shield ponastavil po svoje. Ko aplikacija zazna, da je modul BG96 pripravljen za delovanje, bo
osvetlitev ozadja LCD zaslona 5-krat utripnila.
• Zdaj je čas, da počakamo, kar lahko traja nekaj sekund do nekaj minut, da se BG96
modul registrira v radijskem omrežju NB-IoT. LEDica aktivnosti mora občasno utripati v ritmu »izklop-izklop«, kar nakazuje na iskanje omrežja.
• Ko je BG96 modul povezan, bo začetni prikaz na LCD zaslonu
izginil in prikazali se bodo drugi zasloni. Uporabite dvetipki
na vogalih desne strani zaslona za pomikanje po teh zaslonih
navzgor / navzdol.

Zasloni

Tipko v levem zgornjem kotu lahko uporabite za preklop ozadja osvetlitve LCD zaslona. Uporabite dve tipki na vogalih desne
strani zaslona, da se pomikate po naslednjih zaslonih navzgor /
navzdol.
Pri fotografiranju zaslona je bila uporabljena NB-IoT SIM kartica
ponudnika 1nce.com.

Zaslon: Registrirano omrežje
Prikaže ime registriranega omrežja. »Registrirano javno kopensko mobilno omrežje« (RPLMN) je označeno z globalno
edinstveno kodo PLMN, ki jo sestavljata MCC (koda mobilne
države) in MNC (koda mobilnega omrežja). Posnetek zaslona
prikazuje MCC 262 za Nemčijo in MNC 01 za Deutsche Telekom.
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servo01.attach(5);
servo02.attach(6);
servo03.attach(7);aa
servo04.attach(8);
servo05.attach(9);
servo06.attach(10);
Bluetooth.begin(38400); // Default baud rate of the Bluetooth module
Bluetooth.setTimeout(1);
delay(20);
// Robot arm initial position
servo1PPos = 90;
servo01.write(servo1PPos);
servo2PPos = 150;
servo02.write(servo2PPos);
servo3PPos = 35;
servo03.write(servo3PPos);
servo4PPos = 140;
servo04.write(servo4PPos);
servo5PPos = 85;
servo05.write(servo5PPos);
servo6PPos = 80;
servo06.write(servo6PPos);
}

program 3		
// Check for incoming data
if(Bluetooth.available()>0){
dataIn = Bluetooth.readString(); // Read the data as string

program 4		
// If »Waist« slider has changed value - Move Servo 1 to position
if(dataIn.startsWith(»s1«)){
String dataInS = dataIn.substring(2, dataIn.length()); // Extract only the number. E.g. from »s1120« to »120«
servo1Pos = dataInS.toInt(); // Convert the string into integer

program 5		
// We use for loops so we can control the speed of the servo
// If previous position is bigger then current position
if(servo1PPos > servo1Pos){
for( int j = servo1PPos; j >= servo1Pos; j--){// Run servo down
servo01.write(j);
delay(20); // defines the speed at which the servo rotates
}
}
// If previous position is smaller then current position
if(servo1PPos < servo1Pos){
for( int j = servo1PPos; j <= servo1Pos; j++){// Run servo up
servo01.write(j);
delay(20);
}
}
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poškodujete svoj računalnik!). Lahko uporabite LIPO baterijo, s katero boste napajali ESP Dev Thing board. Lahko pa uporabite tudi LM117 3,3V napetostni regulator.
Najvišja napajalna napetost ESP8266 znaša 3,6V. Ima pa modul vgrajen 3,3V regulator, kar mu zagotavlja varno delo. To pomeni, da tudi priključki ESP8266 delujejo
na 3,3V, zato potrebujete dvosmerni logični pretvornik nivojev, s katerim pretvorite
5V logične nivoje Arduino plošče na varnih 3,3V.
V kolikor pa imate zunanji stabiliziran napajalnik, ki mu lahko nastavljate napetost,
ga lahko uporabite tako, da ga priključite direktno na ESP8266 preko 3V3 priključka
(na I2C konektorju). Ta napetost naj bo v območju od 1,7 do 3,6V.
Za simulacijo sem uporabil Thinkercad, ki lepo pokaže, da se ESP8266 uniči pri
napetosti 3,6V.

Slika 3: ESP8266 lahko napajate tudi z dvema AA baterijama

Slika 2: Dvosmerni pretvornik logičnih nivojev

Slika 4: Simulacija v Thinkercad pokaže, da ESP8266 ne
prenese 3,6V napajalne napetosti

Uporaba dvosmernega pretvornika logičnih nivojev
Uporaba dvosmernega pretvornika logičnih nivojev je enostavna. Poskrbeti moramo le to, da na pretvornik priključimo
dve napetosti: visoko in nizko. Na primer,
visoko napetost 5V priključimo na HV priključek, nizko napetost (3,3V) pa na LV
priključek. In seveda maso priključimo na
GND priključek.
Komunikacija z ESP 8266 preko Arduino
UNO
Kot se vidi na sliki 5, je med priključke
ESP8266 in Arduino Uno priključiti dvosmerni logični pretvornik.
Povezave:
• ESP8266 RX nadvosmerni logični pretvornikLevel 1.
• ESP8266 TX nadvosmerni logični pretvornikLevel 2.
• ESP8266 VCC na Arduino UNO 3,3V
• Level priključek dvosmernega logičnega pretvornika na Arduino 3,3V.
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Slika 5: Priklop ESP8266 in Arduino Uno plošče

Slika 2: Nameščanje zaslona: oba HDMI priključka priključite na HDMI povezovalni konektor
Ta ukaz odpre urejevalnik besedil z določeno datoteko v podani poti. Vstavite naslednje vrstice in jih shranite s pritiskom na Ctrl + X.
<advancedsettings>
<touchscreen>
<x_offset> -42 </x_offset>
<y_offset> -36.16 </y_offset>
<x_stretch_factor> 0.21639 </x_stretch_factor>
<y_stretch_factor> 0.1325 </y_stretch_factor>
<touch_mouse>0</touch_mouse>
<touch_confines>8</touch_confines>
</touchscreen>
</advancedsettings>
Ko znova zaženete KODI, je potrebno zaslon na dotik popolnoma umeriti in lahko začnete z nastavitvijo KODI internetnega radia.

Konfigurirajte zaslon občutljiv na dotik in zvok v internetnem radiu KODI

Najpomembnejše je, da konfigurirate uporabniški vmesnik za vnos na dotik (do takrat za krmarjenje uporabite puščice na tipkovnici,
Backspace, Enter in Esc). Zdaj pojdite na Interfacesettings/Skins v nastavitvah in izberite Estouchy. Zdaj imate gumb za nazaj in s klikom na logotip KODI pridete do začetnega zaslona. Ostanite v nastavitvah vmesnika, da izberete želeni jezik pod Regional.
Zdaj gremo k sistemskim nastavitvam. Kot izhodno napravo za zvok izberite Pi: Analogno. Prav tako preverite, ali sta v nastavitvah
vnosa aktivirana podpora za miško in zaslon na dotik. Če zvočni izhod kasneje ne deluje, v konzolo vnesite naslednji ukaz:
amixer -c 0 cset numid=3 1

Slika 3: V dnevniku KODI poiščite ID svoje radijske postaje
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Začetni koraki in praktični Arduino projekti za vsakogar!

https://svet-el.si
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