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 ESP32מיקרו בקר 

 כללי  .1

עמוס בהמון   ESP32-ה.  SP8266E-ההוא המשך מוצלח של   .ESP32מאמר זה הוא מדריך מתחיל עבור לוח הפיתוח של 

 אלחוטיות והליבה הכפולה שלו.  Bluetooth -ו  WiFiיכולות  שילוב םביותר ה יםפיצ'רים חדשים. הרלוונטי

 נעזר בקישורים הבאים :   החומר

https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32      

https://randomnerdtutorials.com/getting-started-with-esp32/  

 :  על הרכיב באתר החברה נאמר 

 . של יישומים משולבת למגוון רחב  Bluetooth-ו Wi-Fiעשיר בתכונות עם קישוריות  מיקרו בקר

 עיצוב חזק

ESP32  40°מסוגל לתפקד באופן אמין בסביבות תעשייתיות, עם טמפרטורת הפעלה שנעה ביןC-   125°  לC   ולהסתגל לשינויים

 בתנאים החיצוניים. 

 

 רמה גבוהה של אינטגרציה

ESP32  ,משולבת היטב עם מתגי אנטנה מובניםbalun RF     ( אנטנות רבות והמזיניםב שימוש – feeders -   קו  שלהן כדי להפוך

מוסיף   ESP32, מגבר הספק, מגבר קליטת רעש נמוך, מסננים ומודולי ניהול צריכת חשמל.   נים( הזנה מאוזנת ללא מאוזאו 

 (. PCBתכליתיות שלא יסולאו בפז ליישומים עם דרישות מינימליות של לוח מעגלים מודפסים )-פונקציונליות ורב

 

 צריכת חשמל נמוכה במיוחד 

ESP32   ויישומי  שימושיתאלקטרוניקה   , תוכנן עבור מכשירים ניידיםIoT ,  משיג צריכת חשמל נמוכה במיוחד עם שילוב של

כולל גם תכונות מתקדמות, כגון   ESP32.    עליהן זכויות רכישה של החברה() הכוונה שיש  מספר סוגים של תוכנות קנייניות

 צריכת חשמל שונים וקנה מידה דינמי של צריכת החשמל.  אופני, מדויק  פנימי עון ש

 

Wi-Fi  'היברידי ושבב בלוטות 

ESP32 כ    יכול לתפקד כמערכת עצמאית מלאה או SLAVE   ל  MCU Host  ובכך להפחית את תקורת  (  מארח) מחשב ,

OVERHAED) מחסנית התקשורת במעבד היישומים הראשי. ( של  ESP32   יכול להתממשק עם מערכות אחרות כדי לספק

 שלו.   I2C / UARTאו  SPI / SDIOבאמצעות ממשקי   Bluetooth -ו Wi-Fi פונקציונליות 

 

https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32
https://randomnerdtutorials.com/getting-started-with-esp32/
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 ESP32מודולים של  .2

המכוונים  רבי עוצמה אנרגיה נמוכה(  Low Energy –  הוא  LEהמושג   )   Wi-Fi  +  Bluetooth/Bluetooth LE ם של מודולי

 החל מרשתות חיישנים בהספק נמוך וכלה במשימות התובעניות ביותר.    , AIoTלמגוון רחב של יישומי 

 תכונות .א  2

   Dual Mode Bluetooth  ו Wi-Fi    1.א.  2

מבטיח שניתן למקד מגוון רחב של יישומים, ושהמודולים שלנו   Bluetooth LE- ו Wi-Fi , Bluetoothהשילוב של 

מאפשר   Bluetooth - מבטיח קישוריות ברדיוס גדול, בעוד ששימוש ב  Wi-Fi - תכליתיים באמת. שימוש ב - יהיו רב 

 באנרגיה נמוכה( ולחבר אותו לסמארטפון.   -  beacon – )עם משואות מודול למשתמש לזהות בקלות

 

 אינטגרציה גבוהה    2.א.2

מגבר הספק, מגבר קליטה עם רעש נמוך, מסננים ומודולי ניהול צריכת חשמל,  ,  balun RFעם מתגי אנטנה מובנים,  

 מינימליות.  PCBתכליתיות שלא יסולאו בפז ליישומים שלך עם דרישות - השבבים שלנו מוסיפים פונקציונליות ורב 

 

 יכולת הגדרה והתאמה אישית   3.א.2

מחבר אנטנה( וגדלי פלאש, כך שהם  , PCBעם תצורות אנטנה שונות )למשל אנטנת    ESP32ניתן להזמין מודולי 

מציעים גם התאמות אישיות של ייצור עם תכנות מראש של   ESP32יתאימו לצרכים של יישומים שונים. מודולי 

  –  קצאה מראש עם אישורי ענן, נתונים מותאמים אישית וה (firmware applications) -   קושחת יישומים

(Cloud Certificates) . 

 

 מוכן ליישום   4.א.2

תאימים לפיתוח  מוהם , 105°Cעד  40°C- כוללים טווח טמפרטורות פעולה רחב של  ESP32כל המודולים מסדרת  

, FCC, CE-RED, SRRC, SRRC, ICשכבות התואם באופן מלא לתקני   4יישומים מסחריים עם עיצוב חזק בן 

KCC ו -TELEC . 

 

 .ב  השוואה בין פרמטרים 2

  ESP32-WROOM   סדרת     1.ב.2

  Wi-Fiעם פלאש משולב. מודולים אלה מתאימים היטב ליישומי קישוריות מבוססי   ESP32-D0WDאלה הם מודולים מבוססי 

 ומספקים ביצועים מוצקים של ליבה כפולה.  Bluetooth/Bluetooth/Bluetooth  LE-ו
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  ESP32-WROVER  סדרת     2.ב.2

יש להם ביצועים . SPIRAM-עם זיכרון פלאש משולב גם ו, ESP32-D0WD SoCמבוססת על  ESP32-WROVERסדרת 

 .   gateway ו   AIoT, כגון יישומי עדינים של ליבה כפולה, והם מתאימים היטב ליישומים הדורשים יותר זיכרון

 :  AIoTועל  IoTעל  קצר הסבר

IoT – Internet of Things  –   ו אינטרנט של דבריםAIoT  הואArtificial Intelligence of Things  מלאכותית   הינבכלומר

 של דברים.

IoT היא רשת של מכשירים המוטבעים בתוכנות, חיישנים וטכנולוגיה המאפשרים להם "לדבר" אחד עם השני .   

AIoT  עם אינטליגנציה מלאכותית  םלבינה מלאכותית כדי לנצל אות מיםמותא הלוכד קבוצות נתונים טובות יותר וגדולות יותר

להסתמך על רשת של מכשירים חכמים המסוגלים ללכוד ולתחקר נתונים ולהשתמש    נוכל  בעתיד אידיאלי (AIoT)    עם  .  במלואה

 .ים חדשים המשפרים את חיינוישימוש יישומיםקשר ולהפעיל פעולות בת בהם כדי לה

הו צומת ברשת המיועד לקישור בין מערכות שונות. בדרך כלל מדובר בקישור בין מערכות הפועלת  ז   ?  GATEWAYמהו  

 .ופרוטוקולים שונים, או נמצאות תחת אחריות של גורמים שוניםבתקנים 

 

  ESP32-MINI  סדרת     3.ב.2

ויש לה זיכרון פלאש משולב, ובכך מספקת פתרון חסכוני ליישומי   ESP32-U4WDHמבוססת על  ESP32-MINIסדרת 

 .   Bluetooth/Bluetooth LE  - ו  Wi-Fi קישוריות פשוטים מבוססי 

 

 מודולים:   ההשוואת   4.ב.2

 

 חיצוני  PSRAMחיבור   שעון ליבה מקסימלי תדר  ליבה 

 מעבד וזיכרון 
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 : השוואה בין המודולים השונים 1טבלה 

 

 החומר כאן נעזר בקישור : 

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/esp-idf-en-v5.0-dev-3654-gc2ccc383da-esp32.pdf  

 ציוד היקפי

 Hallחיישן  חיישן מגע  ממשקים

תחום 

טמפרטורת 

 חסנה א

 אנטנה

מידות 

המודול  

 ב מ"מ
 פרוטוקול בלוטות  WI-FIפרוטוקול  הדקים

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/esp-idf-en-v5.0-dev-3654-gc2ccc383da-esp32.pdf
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 התחלת עבודה  .3

נראה לאחר מכן,  . Espressifשל   ESP32סביבת פיתוח התוכנה עבור החומרה המבוססת על שבב   תגדרבה ייע מסמך זה נועד לס

לתצורת תפריט, ולאחר מכן לבנייה   )ESP-IDF )Espressif IoT Development Framework -דוגמה פשוטה כיצד להשתמש ב

 .  ESP32ללוח  -קושחה  -  firmware והבהוב של  

 

עם   ESP32. אבל המידע בדף זה תואם גם ללוחות פיתוח אחרים של    ESP32 DEVKIT DOITלוח   אנחנו נעבוד עם  : הערה

 .ESP-WROOM-32שבב  

 

 מבוא  3.1

 ESP32  :היא מערכת על שבב המשלבת את התכונות הבאות 

  •Wi-Fi (ג'יגה 2.4תדרים של  תחום-)הרץ 

    • בלוטות' 

 Xtensa® 32-bit LX6 CPU ליבות   2• 

  •co-processor  בהספק נמוך במיוחד 

מספק פלטפורמה חזקה ומשולבת במיוחד, המסייעת   ESP32  . הננומטר 40ציוד היקפי מרובה המופעל על ידי טכנולוגיית ברכיב יש 

מספקת   Espressif  היצרן חברת  לענות על הדרישות לצריכת חשמל יעילה, עיצוב קומפקטי, אבטחה, ביצועים גבוהים ואמינות.

מסגרת  . ESP32משאבי חומרה ותוכנה בסיסיים כדי לעזור למפתחי יישומים לממש את הרעיונות שלהם באמצעות החומרה מסדרת 

ניהול צריכת חשמל  ,  Wi-Fi, Bluetooth   עם   )Internetof-Things )IoTמיועדת לפיתוח יישומי  Espressifפיתוח התוכנה של  

 ומספר תכונות מערכת אחרות. 

 

 מה צריך ?    3.2

 חומרה   3.2.1

 .ESP-WROOM-32עם שבב  ESP32 DEVKIT DOIT לוח   אנחנו נעבוד עם  ESP32• לוח                    

 . USB Bמיקרו /  USB - USB A• כבל        

 . macOS• מחשב שמריץ חלונות, לינוקס או        

, חלק מלוחות הפיתוח     Release v5.0-dev-3654-gc2ccc383da Espressif Systems Jun 17, 2022 להוצאה    : נכון  הערה 

 ! נו  את הכבל הנכון לחיבור הלוח של נו דא שיש לוויש ל. USB Type Cמשתמשים במחברי 

 

 :  ESP32 DEVKIT DOITהאיור הבא מתאר את הלוח  
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 ESP32 DEVKIT DOITהלוח  :  1איור 

 

 .  ESP32מספר לוחות נוספים של האיור הבא מתאר 

 .  ESP32: לוחות נוספים של   2איור 

 

 ים מפרט    3.3

 יש את הדברים הבאים : ESP32מפרטי השבבים של  

 מעבדים. 2זה אומר שיש לו ו ליבה כפולה בעל הוא  ESP32  -ה .1

 ובלוטות' מובנים.  Wi-Fiיש לו  .2

 סיביות.  32הוא מפעיל תוכניות של  .3
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 .  kB512  של RAM ויש לו 240MHzעד  הגיע השעון יכול לתדר  .4

 בכל שורה.  15   -הדקי חיבור   30בלוח המסוים הזה יש  .5

 ועוד הרבה יותר.  ADCs, DACs, UART, SPI, I2Cיש לו גם מגוון רחב של ציוד היקפי זמין, כמו: מגע קיבולי,  .6

 טמפרטורה מובנה. וחיישן גם מובנה  hallהוא מגיע עם חיישן אפקט  .7

 

 ESP32 DEVKIT DOIT  מפרט של הלוח  3.3.1 

 . ESP32 DEVKIT DOITהטבלה הבאה מתארת את המפרט של הלוח 

 )ליבה כפולה(   2 מספר ליבות 

Wi-Fi 2.4 GHz  150  עד Mbits/s 

Bluetooth  BLE -  (Bluetooth  ובלוטות' מדור קודם )אנרגיה נמוכה  

 bits 32 ארכיטקטורה

 Up to 240 MHz תדר השעון

RAM 512 KB 

Pins 30 or 36 ( תלוי במודל) 

 ברכיב  היקפיים  רכיבים
  ,  I2C , UARTממיר דיגיטלי לאנלוגי(, ) DACממיר אנלוגי לדיגיטלי(, ) ADCמגע קיבולי, 

CAN 2.0 , SPI  , I2S , RMII , PWM    .ועוד  

 ESP32 DEVKIT DOIT: המפרט של הלוח   2טבלה 

 

 סביבת התכנות   3.3.2

 בסביבות תכנות שונות. ניתן להשתמש ב:  ESP32-ניתן לתכנת את ה 

1. * IDE Arduino 

2. Espressif IDF *     מסגרת פיתוח(IoT ) 

 מיקרופיתון * .3

4. JavaScript *    

5.   *LUA  - היא משמשת בעיקר כשפת תכנות  ו היא לא דורשת משאבים רבים . 1993בברזיל ב שהומצאה  שפת תכנות דינמית

ולכן   C  הסטנדרטי של השפה כתוב בשפת  מפרשהמשובצת בתוכניות אחרות. אוצר המילים של השפה ניתן להרחבה בקלות.  

 .השפה זמינה בקשת רחבה של פלטפורמות

6.  *uPyCraft  

7.  ........ * 

 . MicroPythonאו  Arduino IDEבעיקר עם   ESP32תכנת את נ דוגמאות שבהמשךב
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 IDEארדואינו לעבודה  ESP32הכנת לוח    3.3.3

עקוב  יש לושפת התכנות שלו.  Arduino IDEבאמצעות  ESP32 -לתכנת את ה נוהמאפשר ל Arduino IDEיש תוסף עבור 

 הקישור הבא : 

Installing ESP32 in Arduino IDE (Windows, Mac OS X, Linux) | Random Nerd Tutorials 

 .  LINUXאו    MACוגם עבור   windowsבור גם ע  ESP32ה כיצד להתקין את סביבת הארדואינו ל  כהדר יש בקישור הזה 

 

   ESP32מדריך להדקים של ה     3.3.4

   - הריבוב תכונת  . הדבר מתאפשר בגלל SPIאו     I2C , UARTקבוע אילו הדקים ישמשו ל הגדיר בתוכנית ולניתן ל  ESP32 ב 

Multiplexing  -   ישמשו כברירת מחדל  הדקיםגדיר אותם בקוד, ה נ. אם לא פין/הדק להקצות פונקציות מרובות לאותו המאפשרת –  

 יכול להשתנות בהתאם ליצרן(.  הדקים)מיקום ה    כפי שמוצג באיור שלהלן

 

 

 הדקים  30עם הגרסה   ESP32 DEVKIT DOIT:  3איור 

 

שיכול   GPOO13הוא  הדק שלישי מלמטה , בצד שמאל , לדוגמה  שלהדקים יכול להיות מספר תפקידים .  מהאיור ניתן לראות 

   RTC_GPIO14או   HSPI MOSIאו  TOUCH4או  ADC2של  4להיות ערוץ 

 

 הדקים  36עם  ESP32 DEVKIT DOITהאיור הבא הוא  

https://randomnerdtutorials.com/installing-the-esp32-board-in-arduino-ide-windows-instructions/
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 הדקים 36עם הגרסה    ESP32 DEVKIT DOIT:  4איור 

 שהדק כלשהו יכול לשמש למספר תפקידים.  גם כאן ניתן לראות  

 

 .  PCומחשב ה  ESP32יצירת תקשורת טורית בין  3.3.5

  ש לזהות י  אינו מותקן באופן אוטומטי, - Device driver - תקן  האם מנהל ה. USB-למחשב באמצעות כבל ה  ESP32חבר את לוח נ

 אותם. יןהתקל חפש מנהלי התקנים באינטרנט ולאו בפלאג הממיר החיצוני(,  ) ESP32לטורי בלוח  USBהממיר מ  ג'וק /את שבב 

יחד עם   Espressifהמיוצרים על ידי   ESP32המותקנים ברוב לוחות    Serial -ל USBהממירים מ  ם/ג'וקיםלהלן רשימת שבבי

   קישורים למנהלי ההתקנים:

• CP210x: CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers 

• FTDI: FTDI Virtual COM Port Drivers 

 

הם בעיקר לעיון.   דרייבריםשבו נעשה שימוש. ה  Serial -ל USBמ לממיר עיין במדריך למשתמש בלוח עבור שבב ממיר ספציפי ל יש

 בנסיבות רגילות, מנהלי ההתקנים צריכים להיות משולבים עם מערכת הפעלה ולהתקין אותם באופן אוטומטי בעת חיבור הלוח למחשב. 

  windowsבדיקת הפורט ב    3.3.5.1

אותו בחזרה,   יםחברמו ESP32  ה  אתמנתקים . Windowsהמזוהות במנהל ההתקנים של  COM -בדוק את רשימת יציאות היש ל

 כדי לוודא איזו יציאה נעלמת מהרשימה ולאחר מכן מוצג שוב. 

https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/
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       ESP32 WROVER KIT  -   ו ESP32 DevKitCהאיורים שלהלן מציגים יציאה טורית עבור  

 

  Windowsבמנהל ההתקנים של  ESP32-DevKitCשל    UART-ל  USBגשר :  5איור 

 

 

 Windowsבמנהל ההתקנים של  ESP-WROVER-KITשל    USB Serialשתי יציאות :    6איור 
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 במחשב שלי קיבלתי : 

 
 .   com11מחובר ל  ESP32במחשב שלי ה  :  7איור 

 

 ראה קישור הבא :  MACאו  LINUX לעבודה עם  

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started/establish-serial-
connection.html#check-port-on-linux-and-macos  
 
 

 
3.3.6    ESP32   בסביבת ARDUINO IDE   

לאחר ההתקנה של הגרסה האחרונה נתקין   במחשב.   Arduino IDEאת הגרסה העדכנית ביותר של  נוודא שיש ללו יש  התקנההלפני 

 .  ESP32תוספת מתאימה עבור 

 יש לבצע את ההוראות הבאות: 

 הארדואינו. של   IDEה  לפתוח את תוכנית .1

 נעבור אל:  .2

File> Preferences     (    בעברית   :      העדפות       →   קובץ   ) 

 :    העדפות  <--  קובץ     המעבר את  מראה הבא איורה

 

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started/establish-serial-connection.html#check-port-on-linux-and-macos
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started/establish-serial-connection.html#check-port-on-linux-and-macos
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 העברית ומשמאל הגרסה האנגלית. : כניסה למסך העדפות. מצד ימין הגרסה 8איור  

 : בגרסה האנגלית OK"אשר" או הקלק ו   "כתובות מנהל הלוחות הנוספים" ברשום באת  הטקסט במסך שייפתח הכנס  .3

 .   בעברית ובאיור הבא באנגלית   : מסך הכנסת "כתובת מנהל הלוחות הנוספים" 9איור  

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json 
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 nal Boards Manager URLs: Additioמסך הכנסת " : 10 איור

 

 

 באופן הבא: באמצעות פסיק  URL -הפריד בין כתובות ה יש אפשרות ל, ESP8266של לוחות    URL -אם כבר יש את כתובת ה :  הערה

pages/package_esp32_index.json-esp32/gh-https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino     ,        

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json 

 

 :    פתח את מנהל הלוחות  .4

    Open the Boards Manager. Go to Tools > Board > Boards Manager… 

 :  בעברית או

 

 כלים     →      Uno Arduino לוח    →       הלוחות  מנהל 

 

 

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
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 הכרטיס המתאים להוספה ) מימין בעברית ומשמאל באנגלית ( / : בחירת הלוח11איור  

 

 ואז נקבל : 

 

 
 

 בעברית    ESP32התקנת התוספת עבור :  12איור 

 

 ESP32נרשום 
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: מסך ההתקנה של התוספת באנגלית  13איור   

 ונקבל :   המערכת תתקין במשך מספר שניות/דקות את התוספת  installלאחר הלחיצה על "התקן"  או 

 

 בעברית ובאיור הבא באנגלית   ESP32: סיום התקנת התוספת עבור  14איור 
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 באנגלית   ESP32: סיום התקנת התוספת עבור  15איור 

 במסך באנגלית תסיים את ההתקנה.  Closeלחיצה על סגור במסך בעברית או 

 בדיקת ההתקנה 3.3.7

 בצע את הפעולות הבאות: ו  פועלת Arduino IDE תוכנת  כאשר   למחשב שלך   ESP32חבר את לוח  

 או באנגלית:      (V1 DEVKIT ESP32 DOIT)במקרה שלי זה    לוח<  תפריט  בכלים בחר את הלוח שלך  .1

Tools > Board  menu  (in my case it’s the DOIT ESP32 DEVKIT V1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בחירת  :  16איור 

כרטיס המתאיםה/ הלוח  
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 בגרסה באנגלית זה ייראה כך:  

 

: בחירת הלוח/הכרטיס המתאים בגרסה האנגלית  17איור   

 

            של ההתקנים  מנהלישלך, עליך להתקין את  Arduino IDE -ב COMבחר את היציאה )אם אינך רואה את יציאת    .2

USB CP210x ל- VCP Bridge UART:)   השתמשו ב בגרסה האנגליתCOM4  : 

 

 

 

 

 

 

 

המתאים הפורט : בחירת 18איור   
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 במחשב שלי בגרסה העברית נקבל : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בגרסה העברית.  : בחירת הפורט  המתאים 19איור   

 

   של הארדואינו והכרטיס:   IDEה נרשום את התוכנית הבאה כדי לראות שיש קשר בין      .3

 

: תוכנית הבהוב פשוטה  20איור   
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 הקשה על החץ שמאלה מתחת למילה "קובץ" בצד שמאל למעלה ונקבל: נבצע קומפילציה בעזרת  .4

 

 

ציה לימפואינפורמציה שמקבלים לאחר פעולת ק:  21איור   

 

ם. מגה בתי 1.31072של ח נפתוך מ 6%1רואים שהתוכנית "תופסת"   

יים(.  ים לאחסון משתנים מקומיים ) אוטומטים, לוקלבת 311636ומשאירים  4% ם"תופסי"המשתנים הגלובליים של התוכנית 

בתים לשמירת משתנים.  327689סה"כ יש    

 . רץ(ה  0.5תדר בקצב של שנייה אור ושנייה חושך )   ESP  בכרטיס ה 23הרצה של התוכנית מהבהבת את הלד שמחוברת להדק 
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         WiFiScan>  (ESP32) WiFi<  קבצים <  דוגמאותפתח את הדוגמה הבאה תחת  .5

File > Examples > WiFi (ESP32) > WiFiScan 

 

 

 : פתיחת קובץ דוגמה רצוי22איור 

 

 באיור הבא : שנפתחת נראית  תוכניתה. 5
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 WiFiScanתוכנית הדוגמה :  23איור 

             IDEשל הארדואינו   Uploadנלחץ על מפסק  .6  לציה(יקומפיעבור ) יתורגם י שהקוד דכ  , נמתין מספר שניות

 לכרטיס.  יטעןוי

 כפי שרואים באיור הבא:  “uploading. Done” - ה טעינה הסתיימפועל לפי המצופה נקבך  אם הכול  .7

 

 

 

 בגרסה האנגלית ומתחתיה בעברית(  מעלה לבתמונה )   "הסתיימה טעינהמצב ":  24איור 
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   ביטים בשנייה 115200ונכוון את קצב התקשורת הטורית ל נפתח את המוניטור הטורי של הארדואינו  .8

ואז צריך לקבל את   USBמיקרו קונקטור השבכרטיס ליד   איפשור(  – Enableר של ) קיצו  Enלחץ על המפסק   .9

 . הרשתות הזמינות ליד הכרטיס שלנו.

 

7. Open the Arduino IDE Serial Monitor at a baud rate of 115200: 

 

8. Press the ESP32 on-board Enable button and you should see the networks available 

near your ESP32: 

 

 

 הכרטיס שלנו.   בסביבתש WiFiרשתות ה : קבלת  25איור 

 

 תרון בעיות פ  .4

 את התחברות שגי 4.1

“to Failed occurred: error fatal A    השגיאה את הודעת  יםקבלמו ESP32 - ל  ה חדש כניתתולהעלות  מנסיםאם 

“. Connecting… out… Timed P32:ES to connect   ל ות להתחבר כשלון :  פטלית שגיאה "אירעה   בעברית או -   

ESP32: זה אומר שה ".   חיבור... זמן... פסק  תם-ESP32   לא נמצא במצב  flashing/uploading     כתיבה לflash / .העלאה 
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 את השלבים הבאים: יש לבצע  נכונים COMהלוח וה  כן אאם .  tCOM por - הנכון ו  כרטיס/ שם הלוח את  נובחרש  יש לבדוק

 

 כמו שרואים באיור הבא:  ESP32בלוח  " BOOTק את לחצן "יהחזללחוץ ול •

 
 

 .  ESPבכרטיס ה   BOOT: לחצן ה  26איור 

 

                     Upload מפסק  נלחץ על  • כדי להעלות את התוכנית לזיכרון המיקרו בקר בכרטיס.  IDEו בארדואינ

 .  BOOTמשחררים את האצבע ממפסק ה  )מתחבר(      “.…Connecting ”     הודעת  אחרי שרואים במסך הטורי •

 ) הסתיימה העלאה(.  “uploading Done”ה :   לאחר מכן תתבצע העלאת התוכנית ונקבל את ההודע •

 החדשה שהועלתה.  תוכניתאת ה .rhולה  ESP32-כדי להפעיל מחדש את ה   - "אפשר" -   ENלחץ על מפסק ה 

 

בעיה זו אחת    רוצים לפתוראם שהזכרנו למעלה.  לחזור על רצף הלחצנים בכל פעם שנרצה להפעיל תוכנית חדשה נצטרך

 עקוב אחר ההצעות במדריך הבא: , BOOTולתמיד ללא צורך ללחוץ על לחצן 

[SOLVED] Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header 

 

 לפתרון בעיות :  במדריך המעמיק ןעיינו  כדאי לשל ESP32 - ב  נתקלים בבעיות  אם 

ESP32 Troubleshooting Guide.  

 מדוע זה קורה ?  4.2

 באופן אוטומטי בעת העלאת קוד חדש.   shing/uploadingfla   לא עוברים למצב  ESP32 של   הפיתוח  מלוחותחלק 

אינו מצליח להתחבר ללוח   Arduino IDE -ה   ESP32 -סקיצה חדשה ל/תוכניתלהעלות  יםמנסמשמעות הדבר היא שכאשר 

 שרואים באיור הבא : את הודעת השגיאה   יםמקבלו

 

 

https://randomnerdtutorials.com/solved-failed-to-connect-to-esp32-timed-out-waiting-for-packet-header/
https://randomnerdtutorials.com/esp32-troubleshooting-guide/
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 : הודעת השגיאה המתקבלת  27איור 

 

 הפתרון:   4.3

 שרואים באיור הבא :   כפי ובין הדק האדמה ENה  הדק   ן מיקרו פאראד בי 10לחבר קבל של 

 

 

 . ובין הדק האדמה  ENה הדק   ןבי: חיבור קבל  28איור 

 

וס ל  ניואת המ ENאלקטרוליטי ויש לו קוטביות. יש לחבר את ה + של הקבל ל קבל בדרך כלל  הוא מיקרו פאראד  10של לקבל 

GND . להדק קרוב לו. יש להשתמש במלחם עם ראש דק כדי לא לקצר את אחד ההדקים 

 

Why are you getting this error? 
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 סיכום  .5

  Mac OS X,   או מחשב  Windowsבמחשב  ESP32  לעבודה עם   IDE Arduinoזהו מדריך מהיר הממחיש כיצד להכין את 

   עיין במומלץ ל  בבעיות כלשהן במהלך הליך ההתקנה  םינתקללינוקס. אם 

[SOLVED] Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header | Random Nerd Tutorials  

 

 ביבליוגרפיה  .6

https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32      

https://randomnerdtutorials.com/getting-started-with-esp32/ 

https://randomnerdtutorials.com/solved-failed-to-connect-to-esp32-timed-out-waiting-for-packet-header/
https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32
https://randomnerdtutorials.com/getting-started-with-esp32/

