
Zene: Doboz Blinkie beépülő 

modulokkal 

 
A zenedoboz egy kicsi tábla, amely a BBC mikro: bitjét teljesen mobillá 

teszi, villogó LED-bővítményekkel és fedélzeti táplált hangszóróval 

Leírás: 
 3xAAA elemtartó 

 Robusztus be- / kikapcsoló 

 Kék jelzőlámpa 

 Mini hangszóró hajtott meghajtóval 

 Szerelvények a BBC micro: bithez (a v1.0 verziótól kezdve az oszlopok és a 

csavarok helyett élcsatlakozó van, azonban a működés nem változik 

funkcionálisan) 

 Csatlakozó a neopixel pluginekhez 

  

Zenélés 
Az elektromos hangszóró a Micro: Bit 0. tűjéhez csatlakozik. Ez az 

alapértelmezett pin a micropython és a PXT zenei moduljaihoz 

Tehát a PXT-ben egyszerűen létrehozhatta ezt a blokkot, hogy egyszer fusson 

az elején 
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A Neopixelek villogása 
A zenedoboz elején 2 sor 4 csap van, mellettük szimbólumok jelzik az 

„előrefelé” és a „hátrafelé” irányt. Mind a 4 külső 2 érintkezője erő és föld, a 

belső két csap pedig Data in és data out. 

A tábla széléhez legközelebb eső (kifelé néző) csapok sora az első neopixel a 

láncban. Az ezekből származó adatok a táblára néző 4 érintkező adataihoz 

kerülnek. Ez azt jelenti, hogy egy plugint kifelé és egyet befelé helyezhet. A 

befelé néző beépülő modul a LED10-től indulna (feltételezve, hogy egy 

szabványos 10 neopixeles plugin van az első helyen). 

Ha csak befelé néző pluginje van, akkor össze kell kapcsolnia az adatokat és 

az adatokat a kifelé néző csapokkal. Ezért van benne egy kis hátsó 

jumper. Ha csak egy kifelé néző plugin van, akkor nincs szüksége a kis 

jumperre, de biztonságban tudja tartani, ha bedugja a befelé néző csapokba. 

Phew! 

A Zene: dobozban a neopixelek a MicroBit 1 tűhöz vannak csatlakoztatva, 

ezért ne felejtse el kiválasztani az 1. tűt a következő kódpéldákban 

Dugja be a kiválasztott bővítményt (egyelőre mikulás vagy karácsonyfa) a 

tábla széléhez legközelebb eső 4 csapba. az alján 0-val jelölt LED az első 

LED a neopixelek láncában. 

Most már használhatja a szabványos neopixel modulokat a kiválasztott 

MicroBit nyelven. 

A PXT esetében ezt úgy teheti meg, hogy az összes képpontot vörösre állítsa: 

 

Megjegyzés: A neopixelek az 1. tűn vannak, és GRB formátumot használnak 

(a fenti példában látható módon) 

A pixelszínek megváltoztatása után ne felejtse el belefoglalni a „show” 

blokkot. Magukat a képpontokat addig nem frissíti, amíg meg nem 

teszed. Azt is tapasztalhatja, hogy a LED-ek akkor is kigyulladnak, ha a 

Zene: doboz nincs bekapcsolva. A színek azonban nem lesznek megfelelőek, 

és általában elég halványak lesznek. A LED-ek tesztelésekor mindig 

kapcsolja be a Zene: dobozt. 


