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OctopusLAB 56
ESP32 – vstupní a výstupní piny 2

Stačilo by mít destičku DoIt volně nebo v nepájivém
poli, my ale využíváme DOITadapter, protože nám
při dalších projektech usnadní velkou část zapojování.

V předminulém díle jsme se zabývali piny mikrokontroléru ESP32 obecněji a soustředili jsme se na naši
knihovnu pinout. Tentokrát se zaměříme na náš
oblíbený modul DoIt a v následujících několika dílech
ukážeme i pár jednoduchých projektů.
DoIt (DEVKIT, DO1T…) je malá deska plošných spojů,
na které je kromě „známky“ ESP32 i „programátor“
(převodník USB na UART), konektor USB,
stabilizátor 3,3 V (z 5 V dodávaných USB) a mívá už
napájené datové hřebeny (využíváme verzi 2×15 i pro
ní máme rozšiřující desky ROBOTboard
https://www.octopuslab.cz/vyvojove-desky/robotboard/ či DOITadapter
https://www.octopuslab.cz/doit-adapter/).

Zadání není složité. Podržíme prst na vstupním pinu
jako na „senzorickém“ tlačítku a se LED rozsvítí.
Chceme-li ji zhasnout, provedeme to opět jedním
delším dotykem kontaktu. Nevadí když se dotkneme
i okolních pinů, ty nejsou v našem projektu „citlivé“.
Základ
tvoří
třída TouchPad,
jejíž
instanční
metoda read() vrací číslo podle toho co naměří.
Stanovili jsme hranici cca 300, pod kterou jsme se
v testu dotýkali kontaktu. Princip čtení hodnoty
senzoru je vidět z následujícího fragmentu programu,
kdy v nekonečné smyčce čteme vstupní hodnotu
a vyhodnotíme, kdy je tlačítko stisknuté:
from machine import Pin, TouchPad
TOUCH_PIN = 4
GPIO/GPI – všeobecný vstupně výstupní pin (některé
jsou pouze vstupní GPI)
PWM – výstup s pulsní modulací (má IO většina pinů)
ADC – vstupy pro analogově digitální převodník
Touch – kapacitní vstup, pro realizaci „dotykového“
tlačítka
Sběrnice a porty: UART – sériová linka, SPI/I2C…

touch = TouchPad(Pin(TOUCH_PIN))
while True:
# print(touch.read()) # test
if touch.read() < 300:
print("button pressed")
sleep(0.1)

Označení pinů pro sběrnice udávají většinou výchozí
HW nastavení. Podle potřeby se dají „přemapovat“
jinam, ale pak je nutno dát pozor (například na
potřebné PULL-UP odpory).

Celý program trochu „složitější“, vyhodnotím delší stisk
tlačítka a měníme stav svícení LEDky. Výsledek je na
githubu:
https://github.com/octopuslabcz/hamik_cz/blob/master/doit-adapter/touch-led.py
Obdobně by se dalo použít i fyzické tlačítko BOOT,
které je na pinu „0“, ale je velmi titěrné a v praxi se
často zamění za druhé tlačítko na desce, které je EN
(RESET). Navíc často chceme mít tlačítko někde jinde.
Při použití kapacitního nám postačí kousek vodivé
plošky s připájeným vodičem 10-25 cm a tlačítko si
můžeme umístit kam potřebujeme.

Jednoduchý projekt – ovládání vestavěné LEDky
dotykem.
Jedno z nejjednodušších zapojení vlastně ani zapojením není. Využijeme zabudované svítivé diody (LED)
a jako tlačítko tentokrát vyzkoušíme kapacitní vstup.
Při tom nemusíme nic propojovat, ukázka bude
fungovat jen s mikro USB kabelem, kterým modul
napájíme (i programujeme).
Čísla pinu (HW desky) se liší od SW čísel pinů. Stejně
tak ADC nebo Touch mají vlastní číslování. Na obrázku
ho neuvádíme. Většinou nám totiž stačí vědět, na
jakém HW pinu je připojen SW pin. Modul DoIt ani
nemá HW piny číslované (mohlo by být 1 až 30), ale
rovnou uvádí jejich nejběžnější SW označení.

Milí čtenáři,
těším se s vámi opět na shledanou v HK 246
Jan Čopák, www.octopuslab.cz
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Jiří Polívka, OK1-5037, RIP
S Jirkou Polívkou, OK1-5037, jsme se znali od roku 1958 z radioklubu OK1KPZ, kde konal své mikrovlnné
pokusy málem již jako dítě školou povinné. Vedle Výzkumného ústavu spojů léta pracoval a přednášel
například v Japonsku, Mexiku a naposledy před důchodem v USA jako Chief scientist u Spacek Labs. Inc.,
Santa Barbara, CA a Springfield, MO (1994 - 2012). Krátce pak pobyl v ČR a vrátil se do USA.
Od jeho dcery Heleny Holden přišla zpráva: „Tatínek zemřel náhle ve středu 29.12.2021 na následky
infarktu. Bylo to náhlé a nečekané. Vím, že si vážil Vašeho přátelství a vždy ho zprávy od Vás potěšily.“
Z jeho prací jen namátkou pro připomínku:
- Progress In Electromagnetics Research, Vol. 111, 311–330, 2011 MICROWAVE NOISE FIELD BEHAVES
LIKE WHITE LIGHT J. Polivka Spacek Labs. Inc. 212 E. Gutierrez St., Santa Barbara, CA 93101, U.S.A.
P. Fiala Brno University of Technology Czech Republic J. Machac. An Overview of Microwave Sensor
Technology January 2007.
- POL Labs: Magnetic Loop Antennas.
- „Magnetic Loop Antenna, Slightly Different Each Time“ (Translated into English in summer 2015 by Jiří
Polívka, OK1-5037).
- OK QRP INFO 93/34, OK1-5037: Unikátní přijímač majáků satelitu AlphaSat.
- Jiří Polívka, W6/OK1-5037 a jeho projekt Radioteleskop, vhodný pro stavbu a studium dětí v kroužcích
radiotechniky v „Zachráníme HAM-Radio pro budoucnost?“ (OK1DPX).
František Janda, OK1HH
Dne 29. prosince 2021 opustil náhle radioamatérskou komunitu zdravím a optimismem překypující
Jiří Polívka, OK1-5037, t.č. trvale žijící v Missouri (USA).
Nebýt Jirkova překladu knihy o magnetických smyčkových anténách, MLA pokaždé trochu jinak,
o původní monografii vydané v omezeném nákladu v češtině, by kromě pár desítek OK a OM, asi nikdo
další nevěděl. Jirkův překlad do angličtiny pootevřel českým produktům cestu do světa. Nebýt této
anglicky vydané knížky a jejich pěti doplněných vydání v gesci VŠB TU Ostrava, neznali by radioamatéři
z několika kontinentů produkty malé české firmy BTV.
Mikrovlnař, inženýr, kandidát věd, pracující v americké hi-tech firmě poúnorového českého emigranta
(profilované v NASA a vojenském průmyslu), pomohl firmičce založené po roce 1989 dvěma OK
radioamatéry k zahraničním zakázkám, a to dokonce v tendrech s účastí světově etablovaných
producentů. Jirka Polívka byl pro mne i „přítel na telefonu“, s nímž jsem diskutoval a tříbil si názory na
paradoxy tohoto světa. Výrazně ovlivnil můj mikrosvět, bude mi velmi chybět.
Oldřich Burger, OK2ER
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SOTA – Summits On The Air – Vrcholy v éteru – 51. část
Kamenná, 735 m, OK/ST-008, 6 bodů.
Říjen 2011. Byl to poslední kopec v Brdech, který jsem ještě
nenavštívil. Vydal jsem se na něj se svým synem Petrem.

Potok Klabava
vytéká
z Padrťských
rybníků ►

Vrahové zvířat si vyrobili
důkladně zateplenou boudu ►

◄ Zjistili jsme původ jména
Kamenná: Čím výš, tím větší
balvany nám stály v cestě.

Udělal jsem
12 spojení
na 7 MHz ►

Ušli jsme 6,1 km, s převýšením 235 m.
Nyní bude následovat několik článků popisujících
technické úpravy mého vybavení.
-DPX-
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Další várka PéeFek od našich věrných čtenářů

PF 2022

Evžen OK1DDI

Miroslav Vonka

Jirka OK1FCB
Miloš OK7ZM

Oskar OK1UZB

OK1DAG

Lidka, Michálka, Josef OK2BK

Honza OK1-36035

Robert Basl

Petře, ať jsi zdráv (a to nejen v tomto novém roce) a nadále v plné síle duševní i fyzické! Někteří lidé jsou
nezastupitelní v tom, co dělají. A Ty jsi jeden z nich. Drž se a některé jiné lidi naopak ignoruj. Ono je to ve
výsledku pro všechny lepší. Dobře míněná rada či pomocná ruka se dá použít, nesmyslná kritika jen člověka
otravuje, mrzí a brzdí. S velkou nadsázkou bych rád řekl tuto parafrázi: „Co Petr DPX činí, dobře činí!“
A hlavně se o tom nemá hloupě diskutovat. Pokud to chce dělat kdokoliv jiný úplně jinak a třeba i podle jeho
mínění mnohem lépe, nechť to dělá, ale od A až do Z, a ať nekritizuje dlouhodobou práci. Většinou nezná
důvody, souvislosti, konsekvence a brzy myšlenky a nápady vystřílí a narazí.
Nebo se nechá otrávit jedovatou slinou zase kdekoho jiného okolo. Tedy prosím Petře, vydrž!
(Poslal čtenář, který si přeje zůstat v anonymitě.)

Omlouváme se mnohým dalším, na které se letos nedostalo. Snad příště, bude-li.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výsledky Minitestíku z HK 243
888+88+8+8+8 = 1000. Jde na to přijít zkusmo, jednoduchou úvahou.
Z juniorů jako první správně odpověděl Vojta Boušek (14), též
Jirka Stejskal (15).
Dospěláci: František Štěpán OK2VFS, Vladimír Štemberg, Ladislav
Pfeffer OK1MAF, Zdeněk Kovář, Jiří Němejc OK1CJN, Zdeněk Ochotský
OK2BWC, Miroslav Vonka, Milan Nováček, Petr Kospach OK1VEN, Tomáš
Petřík OK2VWE, Lubomír Čapek, Stanislav Novotný, David Jež OK4DJ.
_____________________________________________________________________________________________

Náš Minitestík
Dva kondenzátory nabiju na 100 V ►
Odpojím je od zdroje, rozpojím jeden uzel a měřím napětí. Kolik voltů
naměřím?
Námět: František Štěpán, OK2VFS
Odpovídejte nejpozději v pátek do 18. hodiny, výhradně na dpx@seznam.cz
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Ždibec moudra na závěr

Coco Chanel

Ž i je m e j e n j e dn o u . T a k b y to mě l a b ýt z áb a v a.
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HAM je mezinárodně používaný pojem pro radioamatéra
Toto číslo vyšlo 8. ledna 2022
HAMÍK je tedy mladý, začínající, budoucí radioamatér
Vychází každou sobotu v 08:00 h
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K je přílohou Bulletinu Českého radioklubu,
je určen pro vedoucí a členy elektro - radio – robo kroužků, jejich učitele, rodinné kluby, rodiče, prarodiče
a všechny příznivce práce s mládeží; vzniká ve spolupráci s ČRK, ČAV a OK QRP klubem
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všechna předchozí čísla HK, adresy kroužků, stavební návody a mnoho dalšího najdete na https://www.hamik.cz/
© Petr Prause, OK1DPX, redakce HAMÍK, Čechovská 59, 261 01 Příbram, tel. 728 861 496, dpx@seznam.cz
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