
Bevezetés 

 

 

A termék telepítése 

 

 

Importálja a Makecode grafikus könyvtárat 

1. Kattintson a makecode.microbit.org linkre  

2. Haladó + Kiterjesztések (adjuk hozzá a magueen utasításait) 

 

https://makecode.microbit.org/


 

 

 

 

Makecode programozási példa 

Motorvezérlés 

 Tanulási cél: A motoros vezérlés alapvető módszerének elsajátítása. 

 Hatása: Az autó 1 másodperc előre, jobbra 1 másodperc, balra 1 másodperc, 

hátra 1 másodperc, hátra és jobbra 1 másodperc. 



 

 

RGB környezeti fény ( a robot alján lévő 4 db RGB LED használata) 

 Tanulási cél: Ismerje meg a környezeti fény használatának alapvető módját. 

 Hatás: A Maqueen alján található RGB LED sokféle színt mutat. 

 



 

 

LED-es villogtatás (első piros) 

 Tanulási cél: Ismerje meg a LED-es fény és a hangjelző használatát. 

 Hatás: A bal és a jobb LED lámpák felváltva villognak, és a hangjelző két különböző 

hangfrekvenciát bocsát ki 500 ezredmásodpercenként. 



 

 

 

 

Ultrahangos távolság mérés 

 Tanulási cél: Tanulja meg az ultrahangos távolság mérés leolvasását, hogy később 

ezeket az adatokat rugalmasan felhasználhassa. 

 Hatás: Az ultrahang érzékeli az elülső akadályt, és a távolság centiméterben jelenik 

meg a pontmátrixos képernyőn. 



 

 

 

 

Az Infravörös távirányító használata 

 Tanulási cél: Tanulja meg az infravörös távirányító funkcióit, hogy később ezeket az 

adatokat rugalmasan lehessen használni. 

 Hatás: Ha az infravörös távirányító bármelyik gombját megnyomja, helyezze az 

infravörös vevőt az infravörös távirányító felé. A lenyomott billentyűnek megfelelő 

billentyűkiosztások a pontmátrixon jelennek meg, tizedesjegyben a gomb utolsó két 

számjegye megjelennek a hozzárendelések. 

 



 

IR távirányító és kulcskiosztásai Az alábbi táblázatban szereplő kulcs hozzárendelések 

hexadecimális formában vannak megadva. 

 

 



IR távirányító 

 Tanulási cél: Tanulja meg az IR távvezérlő használatát az autó irányításához. 

 Hatás: Vezesse az autót előre, balra, jobbra, hátra az IR távirányító 4, 2, 4, 6, 8 

gombjával. 

 



 



Vonalkövetés 

 Hatása: Az autó a fekete vonal mentén közlekedik (követi). 

 



 

 

Ultrahangos akadályok elkerülése 

 Hatás: Az ultrahangos távolságmérő érzékeli a távolságot az autó és az előtte álló 

akadály között. Ha a távolság kisebb, mint 35 cm, az autó véletlenszerűen úgy dönt, 

hogy balra vagy jobbra fordul, hogy elkerülje az akadályokat. 



 

 

 



Fény érzékelése és a mozgás 

 Hatás: Az autó nem mozog sötétebb megvilágításban, és ahogy a zseblámpa 

megvilágítja a LED-et, a jármű haladási sebessége növekszik, ahogy a fény intenzitása 

növekszik. 

 

 

 

 



Servo vezérlése 

A program eredménye: Az S1 és S2 csatlakoztatott szervók ismételten 0 és 180 fok 

között forognak, majd ismét 180 fokról 0-ra fordulnak. 

Szerelvények: csatlakoztassa a 9g szervót az S1 és S2 interfészekhez (a Maqueen 

támogatja a 9g normál szervót és a fém szervót) 

 

 

 

 


