
Układ może pracować z napięciem sieciowym 230V, które jest
niebezpieczne dla zdrowia i życia! Zachowaj szczególną ostrożność
przy podłączaniu układu. Nigdy nie wykonuj żadnych prac
montażowych i serwisowych pod napięciem. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego
użytkowania sprzętu i/lub lekceważenia ostrzeżeń!

Instrukcja obsługi modułu EVW-008

Złącze zasilające DC 2.1x5.5 mm.
Złącze USB-B.
Złącze na kartę microSD z wyrzutnikiem.
Moduł ESP-12E z układem ESP8266.
Przycisk RESET. 
Złącze SPI. 
Złącza śrubowe.
Przekaźniki 10A ze złączami śrubowymi.
Zworka do zmiany trybu pracy portu
szeregowego.
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Elementy urządzenia1.
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2. Uruchomienie układu

Pierwsze uruchomienie modułu można wykonać przy pomocy przewodu USB 
i komputera. Po podłączeniu zasilania powinna zaświecić się zielona dioda LED
obok gniazda zasilania [1].

Jeśli komputer nie rozpoznaje urządzenia USB, lub połączenie jest niestabilne
(układ się resetuje) - niezbędne jest podłączenie dodatkowego zasilacza 5V do
gniazda zasilania [1] ze względu na duże zapotrzebowanie energii układu ESP8266
podczas rozruchu.

UWAGA! Należy używać zasilacza tylko i wyłącznie o napięciu wyjściowym 5V prądu
stałego (5 VDC). Podanie wyższego napięcia spowoduje uszkodzenie układu.

Gdy komputer rozpozna urządzenie jako port szeregowy (COM) można przystąpić
do programowania układu.



3. Programowanie układu

Moduł EVW-008 programuje się dokładnie tak samo, jak większość urządzeń
z ESP8266, tzn. przy użyciu portu szeregowego i odpowiedniego oprogramowania,
np. Arduino IDE lub wszelkiego rodzaju flashery

Ważną cechą modułu EVW-008 jest możliwość multipleksowania portu
szeregowego mikrokontrolera ESP8266 między portem USB oraz zewnętrznymi
urządzeniami. Aby układ ESP8266 nawiązał połączenie z komputerem, należy
założyć zworkę [9]. Jednocześnie urządzenia podłączone do pól RxD i TxD w złączu
śrubowym [7] zostaną odłączone od układu.

Po rozpoczęciu transmisji na porcie szeregowym powinny migać diody RX i TX na
płytce (lub przynajmniej jedna z nich w zależności, czy dane są przesyłane od, czy
do modułu, lub w obu kierunkach).

PCF8574 - P0...P3 RLY1...RLY4

4. Przekaźniki i  ekspander PCF8574

Moduł EVW-008 zawiera 4 przekaźniki z jedną parą styków normalnie otwartych
(NO) i normalnie zamkniętych (NC). Sterowanie ich stanem odbywa się poprzez
ekspander PCF8574, przy czym stan logiczny przekaźnika jest zanegowany
względem stanu wyjścia ekspandera, tzn. ustawiając stan logiczny "0" na danym
wyjściu układu PCF8574 przekaźnik zostanie załączony (styki normalnie otwarte
zostaną zwarte) i na odwrót.

Domyślnie montowany jest układ PCF8574T, którego podstawowym adresem
magistrali I2C jest 0x20. Dla pewności można skorzystać z narzędzia I2C Scanner
(jako oddzielny program na Arduino lub narzędzie wbudowane w oprogramowanie
ESP Easy).

Istnieje możliwość podłączenia 7 dodatkowych ekspanderów PCF8574T do modułu
EVW-008, przy czym należy zwrócić uwagę na prawidłową adresację kolejnych
układów scalonych (piny A0...A2 każdego z nich odpowiadają za zmianę adresu).
Więcej informacji znajduje się w nocie katalogowej układu PCF8574T. Taka
operacja pozwala na uzyskanie dodatkowych 56 wejść/wyjść.

Według numeracji portów wyjściowych oprogramowania ESP Easy przekaźniki
znajdują się kolejno na portach od 1 do 4 (piny P0...P3), gdy adres modułu wynosi
0x20. Pozostałe piny ekspandera (P4...P7 = 5...8 wg ESP Easy) są podłączone do
złącz śrubowych oznaczonych jako E (Extra Input Output). Należy pamiętać, że
układ PCF8574T ma ograniczoną wydajność prądową wyjścia w stanie wysokim.
Sterowanie peryferiami najlepiej zrealizować za pomocą sygnału w stanie niskim
(logiczne "0" na wyjściu).



PCF8574 - P4...P7 E4...E7

Moduł EVW-008 posiada zintegrowany konwerter USB-UART (TTL) i po podłączeniu
do komputera przewodem USB jest widoczny jako port szeregowy COM.
Jeśli moduł nie jest wykrywany automatycznie, należy ręcznie zainstalować
sterowniki do układu CH340. Można je znaleźć pod tym linkiem:
https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html

Aby nawiązać komunikację z układem ESP8266 przez port szeregowy, należy
założyć zworkę U11 [9]. Brak zworki na wyznaczonym miejscu oznacza, że moduł
ESP8266 komunikuje się z zewnętrznym urządzeniem podłączonym do zacisków
śrubowych [7] RxD i TxD. Zatem nie da się jednocześnie przesyłać poleceń z
terminala portu szeregowego na komputerze i komunikować się z urządzeniem
zewnętrznym, np. wyświetlaczem Nextion. Alternatywnie polecenia można przesyłać
protokołem HTTP, MQTT, UDP, lub za pomocą wiersza komend w panelu sterowania
ESP Easy (zakładka "Tools").

5. Port szeregowy

Zworka [9]: założona

Zworka [9]: zdjęta

COMx (USB)

RxD & TxD

Układ ESP8266 toleruje sygnały o poziomie logicznym 3.3V, natomiast moduł 
EVW-008 posiada konwerter poziomów logicznych, co pozwala na podłączenie
zewnętrznych urządzeń pracujących na porcie szeregowym w standardzie TTL 5V.
Wszystkie pozostałe linie wejścia/wyjścia nie tolerują napięcia 5V!

https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html


Istnieje możliwość zainstalowania karty pamięci microSD w celu przechowywania
danych zbieranych z czujników (datalogger) i/lub kodu HTML strony głównej
wyświetlanej przez moduł. Gniazdo karty pamięci jest podłączone do domyślnych
pinów SPI modułu ESP8266. Należy zwrócić uwagę, że pin SS (lub CS w zależności
od nazewnictwa) jest podłączony do GPIO15, co należy uwzględnić w kodzie
programu. Do obsługi karty pamięci w języku Arduino zaleca się używanie biblioteki
"SdFat - Adafruit Fork", która umożliwia zmianę nr pinu SS z poziomu głównego
szkicu. Układ współpracuje z kartami typu SD/SDHC (w rozmiarze microSD).

Magistrala I2C pozwala na rozszerzenie możliwości systemu. Złącza magistrali (SDA i
SCL) oraz zasilające (3.3V i GND) znajdują się po lewej stronie modułu w złączu
śrubowym [7]. Magistrala I2C modułu EVW-008 pracuje przy napięciu 3.3V.
Układ ESP8266 nie toleruje napięcia 5V na liniach sygnałowych! Jeśli istnieje
potrzeba komunikacji z urządzeniami pracującymi w standardzie TTL 5V należy użyć
konwertera poziomów logicznych (dedykowanego do I2C) oraz zapewnić
urządzeniom zewnętrzne zasilanie 5V.

6. Karta pamięci microSD

7. Magistrala I2C

wymiary płytki PCB: 99 x 90 [mm]
wymiary zmontowanego modułu: 106 x 90 x 17 [mm]
napięcie zasilania: 5V
rekomendowany zasilacz: 5V/3A DC ze złączem DC 2.1 x 5.5 mm

płytka PCB z zamontowanymi
elementami SMD
zestaw elementów przewlekanych
instrukcja obsługi.

Wersja do samodzielnego montażu:

8. Pozostałe parametry:

9. Zawartość zestawu.

kompletny moduł EVW-008
instrukcja obsługi.

Wersja zmontowana:
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