Microbit Quick Start Kit (micro:bit)
Gyorsindító kezdőkészlet
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A micro:bit egy apró programozható számítógép, amelynek célja a tanulás és a tanítás egyszerű és
szórakoztatóvá tétele!
Ez a Quick Start Kit egy
oktatási készlet, amelyet úgy terveztünk, hogy mindent
tartalmazzon az első micro:bit STEM projekt elkészítéséhez, amely hang-, fény- és mozgáselemeket is
tartalmaz.
A készletben található USB micro B kábellel együtt azonnal elkezdheted a kódolást és a szórakozást a
micro:bit LED-jeivel, gombjaival és belső érzékelőivel.
Sokak szerint (szerintem is!) a programozás a 21. század egyik legfontosabb készsége.
Ezt a készletet elsősorban azoknak ajánlom, akik már ismerkedtek a micro:bit programozásával, ill.
használatával.
A készlettel megvalósítható projektek száma korlátlan!
Mit is tartalmaz a készlet?



Micro:bit (opcionálisan választható)
1 x doboz, amelyet kifejezetten projektben való felhasználásra terveztek



1 x 2xAA elemtartó BE / KI kapcsolóval



2 x PKCell AA elem



1 x USB micro B kábel



1 x piezo hangjelző vezetékkel



1 x 3V-os szervo motor (krokodilcsipeszes csatlakozással)



2 x 5 mm sárga LED



2 x 5 mm-es zöld LED



2 x 5 mm-es piros LED



1x 5 mm-es RGB LED



6 x 100 ohm 0,25 W ellenállás



3 x gyorscsatlakozó (prés típusú kapocs)



10 x krokodilcsipeszes vezeték



rézszalag és aluminíum szalag



gombelem (érmeelem)



élcsatlakozó védő (szilikon)
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Gondolom, most annak kellene következnie, hogy rakjuk össze és másoljunk be néhány
mintaprogramot, de ez a készlet sokkal több lehetőséget rejt. Ha birtokában vagyunk az alábbi
ismereteknek, tessék lapozni. Az évek alatt szerezett tapasztalataim azt súgják, hogy az alapos kezdő
ismeretek birtokában sokkal magabiztosabban fogunk projekteket építeni. Ennek reményében „picit”
részletesebben tárgyaljuk az elénk táruló, ismereteket.

Alapok
PIN -ek
Mi az?

élcsatlakozó
A BBC micro: bitnek 20 külső csatlakozása van a készülék perem (él) csatlakozóján, amit "PIN" -eknek
nevezünk, amelyekhez általában programokkal használható elektronikus alkatrészek
csatlakoztathatók.


Öt nagy csatlakozási pont van, amelyek a 0, 1, 2, 3V és GND lemezek lyukaira vannak
csatlakoztatva. Krokodilcsipeszeket vagy a 4 mm-es banándugaszt könnyen csatlakoztathatunk
ezekhez a csatlakozási pontokhoz.
A 0, 1, 2 csatlakozási pontokra jellemző, hogy GPIO (általános célú digitális bemenet és
kimenet) analóg-digitális átalakítóval (ADC)
A GPIO a General Purpose Input Ouptut kifejezés azt jelenti, hogy általános célú bemeneti és
kimenet célokra használhatja. Ez a három érintkező analóg feszültség analóg-digitális átalakító
(ADC) néven is használható (erről később bővebben!)
3 V egy kimenet, amit ha mérünk 3,3 V feszültség (3V3) az áramforrás pozitív pólusa a GND
föld (az áramforrás negatív pólusa)

Vigyázz! A 3V és GND jelű csatlakozási pontok a tápegység tápfeszültségéhez kapcsolódnak, és
ezeknek SOHA ne legyenek összekapcsolva.
Mi az a rövidzár! Ha az áramforrás két kivezetését közvetlenül összekötjük, egy rövidzárat hozunk létre.
Ilyenkor melegedés tapasztalható. Kipróbálhatjuk ezt egy 1,5 voltos ceruzaelemmel. (Használhatunk
hozzá elemtokot is, de vigyázzunk, mert hamar felforrósodik!) Ugyanez történik, ha véletlenül
összeérnek alkatrészek az áramkörben vagy épp rosszul kötjük be őket, ezért kísérlet közben figyeljünk
oda, mert tönkremehetnek az alkatrészek
Ha elakadsz, mindig segítünk!
Készen állsz?
Gyerünk, kezdjünk bele ebbe az izgalmas játékba!
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Az egyik alkatrész, amit használunk: a LED-ek vagy a fénykibocsátó diódák az elektromos energiát
fénnyé alakítják. Lényegében apró izzókról van szó, amelyek elektromos áramkörben használhatók.

Hogyan működnek a LED-ek?
Ha valaha is megnéztél egy LED-et, akkor észrevetted, hogy a „vezetékek” vagy
lábak különböző hosszúságúak. A hosszabb láb a LED pozitív oldala, az
úgynevezett „anód”, a rövidebb pedig a negatív oldala, az úgynevezett „katód”.
A LED-en belül az áram csak az anódból (pozitív oldal) a katódba (negatív oldal)
áramolhat, és soha nem az ellenkező irányba. Ez azt jelenti, hogy ha egy
áramkörbe visszafelé helyezzük, akkor a LED nem világít. Valójában egy
visszafelé mutató LED megakadályozhatja az egész áramkör megfelelő
működését azáltal, hogy blokkolja az áramot. Az első dolog, amit meg kell
próbálni, ha egy LED nem világít, amikor áramkörbe helyezed, hogy megfordítod.

Legyen világosság
Ha közvetlenül egy áramforráshoz csatlakozik, a LED megpróbálja annyi energiát elvezetni, amennyit
megengedünk. Ha túl sok áram áll rendelkezésre a LED kezeléséhez, a LED kiég és tönkre megy. Ezért
fontos korlátozni a LED-en keresztül, áramló áram mennyiségét.

Ellenállás az áramkörben
A LED-en átáramló energia mennyiségének szabályozásához az ellenállások
kulcsfontosságúak. Az ellenállások korlátozzák az elektron áramlását az
áramkörben, és megakadályozzák, hogy a LED megpróbálja túl sok áramot
átengedni.

A legalapvetőbb áramkör

A LED világításának legegyszerűbb módja egy érmeelemhez történő csatlakoztatás. Ez a módszer
ellenállás nélkül működik, mert az érmeelemek nem szolgáltatnak elegendő energiát a LED
károsodásához. Ez nagyszerű módja annak bemutatására, hogy mennyire fontos a LED-et az áramkörön
belül helyesen elhelyezni. Egyszerűen helyezd a LED hosszú végét (pozitív oldala) az elem „+” oldalához,
és helyezd a LED rövid végét (negatív oldal) az elem „-” oldalához, és a LED világítani fog. (Alkatrészek
a dobozban, tessék kipróbálni!)
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Készítsd el az első papíráramkörödet! (kell ez nekem?

bízz, bennem!)

A papíráramkör egy működő elektronikus áramkör, amely a NYÁK (lemez) helyett papírfelületre épül.
1. lépés - Nyomtassuk ki a sablont (következő oldal!)
2. lépés - Rézszalag felhelyezése
Miután kinyomtattad a sablont, elkezdheted felhelyezni a rézszalagot az
áramkörre.
A vezetőképes ragasztó lehetővé teszi, hogy a rézszalagot több darabban
is felragaszd, miközben megőrzi vezetőképességét. Kezd úgy, hogy a
szalagot az egyik saroktól a másikig viszed. Ügyelj arra, hogy a darabok átfedjék egymást. Dörzsöljd
meg a csatlakozási pontokat a sarkokban az ujjaddal az érintkezés biztosítása érdekében.
3. lépés - Csatlakoztassuk a LED-et
A következő lépés a LED felhelyezése a sablonba. Mielőtt el kezdenénk,
feltétlenül vegyük figyelembe, hogy a LED melyik lába a hosszú, mivel
ez a pozitív.
Hajlítsuk meg a LED mindkét lábát 90 fokos szögben, és kisebb darab
rézszalaggal rögzítsük a rézszalaghoz. Dörzsöljük át a csatlakozási
pontokat a szilárd érintkezés érdekében.
4. lépés - Szereljd be az elemet
Itt az ideje, hogy csatlakoztassuk az érmeelemet az áramkörhöz. Mielőtt
ezt megtennénk, hajtsuk be a sablon sarkát a vonal mentén.
Vágj ki egy kis darab rézszalagot, és görgesd gyűrűvé, a ragasztós oldala
kifelé. Ragaszd ezt a gyűrűt az elem alatt lévő rézszalagra.
Helyezd a CR2032 érmeelemet a réz gyűrűhöz negatív (-) oldalával lefelé.

5. lépés - tesztelje az áramkört
Itt az ideje, hogy teszteld az áramkört, és ellenőrizd, hogy megfelelően világít-e. Hajtsd be a sarkot úgy,
hogy a rézszalag érintse az elem tetejét. Ha mindent helyesen csináltunk, a LED-nek világítania kell.
Használhatunk gemkapcsot, ha úgy döntünk, hogy folyamatosan világítson.
Nagyon fontos tapasztalatra tettél szert a következő feladathoz!
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Emeljük a tétet!
Most már nem csak egy egyszerű papíráramkört készítünk, hanem egy (vagy több)
programozható papíráramkört fogunk létrehozni, amit már
-tel, tudunk vezérelni.
Nyomtassuk ki az utolsó oldalon található képet:

A rézszalagot felragasztjuk a megfelelő helyekre (az előző feladat után már nem okoz gondot!) és a
jelölt áramköri elemeket is helyezzük el. Az egyik új elem az ellenállás (itt már használnunk kell, nem a
gombelemmel tápláljuk a LED-eket), nem polaritás érzékeny tehát mindegy hogyan rögzíted, legfeljebb
az esztétikai igényeknek megfelelően lehet azonos színsorrend.
A másik új elem az RGB LED (ugyanazon LED képes több féle színben is
világítani), helyezd a képen látható helyzetbe. Az R lábát hajtsd el baloldali
irányba 90 o-al, majd a B jelűt jobboldali irányba 90 o-al, a GND láb hátra, a G
láb előre 90 o-al.
Igy helyezd a papírra, az eredmény:
GND-GND; PIN0-R; PIN1-G; PIN2-B

Célszerű lehet majd a papírlapunkat felragasztani valami szilárdabb alapokra pl. vastagabb vagy
keményebb papír.
Nagyon fontos, hogy teszteld a megépített áramköri elemeket, csatlakoztasd a micro:bitet a
számítógéphez (vagy csatlakoztasd az elemtartót), majd krokodilcsipeszeket helyezünk a GND és a 3Vra, kezdődhet a tesztelés. Ha világítanak a LED-ek, győzelem, ha nem akkor vagy rossz irányba
helyeztük, vagy még kell dörzsölni az áram útját.
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Kezdődhet a móka!

Amikor egy új programozási nyelvvel kezdünk ismerkedni, a szokásos első lépés a „hello world” szöveg
kiíratása. A fizikai számítástechnikában (nevezhetjük, így amit csinálni fogunk) ennek megfelelője egy
LED-et villogtató program szokott lenni.
Nézzük a kapcsolást, lehetne így (minden eszköz megvan hozzá!)

Nekem ez szimpatikusabb, próbáljuk használni az elkészített áramkörünket:

Célszerű szeparálót használni,
így biztonságosabb.

A PIN0-t akarjuk használni
a piros LED villogtatásához

Ha ide helyezzük
a GND-t, mind a
három LED-nek
meg lesz a földje
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Programozás:
Ismét szintet lépünk, kiválasztjuk (kattintás) a „Haladó”
blokk csoportot

Új csoportok jelennek meg, ebből a „Csatlakozó lábak”
csoportot választjuk

A csoporton belül a „digitális írás” blokkot (utasítást)
választjuk.
Itt módosíthatnánk, hogy melyik PIN-t akarjuk használni és
a kimenő értéket is. A kimenő érték „0” esetén a kimenő
fezsültség 0V, a kimenő érték „1” esetén 3,3 V (3V3)

Készítsük el a következő programot:
Indításkor
Bekapcsolás vagy reset után egyszer fut le.

Állandóan
Ha más nem történik, mindig
ez a blokk hajtódik végre ciklikusan.

Töltsük le, az eredmény: a piros LED fél másodpercig (500 ms) nem világít, majd fél másodpercig világít,
és ciklikusan ez ismétlődik (villog!).
A fizikai számítástechnika nyelvén egy digitális kimeneten (P0) vezéreljük a csatlakoztatott LED-et.
Látható, hogy itt a kimenet vagy 1 (igaz, 3V3), vagy 0 (hamis, 0V). Ugye, hogy nem is bonyolult.

Hasonló módon próbálhatjuk a többi LED vezérlését is, lehet változtatni a kapcsolási időt 500 ms (a
milliszekundum a másodperc ¹/₁₀₀₀-ed része), természetesen nincs értelme 5 ms-al dolgozni, hiszen ezt
már nem érzékeljük.
Egyszerre több LED-el is dolgozhatunk és be/ki kapcsolhatjuk, általában nem használjuk közvetlen
vezérlésre ezeket a kimeneteket (ún. vezérlőkártyákat iktatunk be, pl. egy játék motort nem lehet
közvetlenül vezérelni), viszont egyre érthetőbb a gyűjtőnév: programozható mikrokontroller, így
nevezzük a micro:bitünket is.
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Kapcsoljunk most két LED-et is (közös a GND!), a piros legyen a P0-án, a zöld pedig legyen a P2
kimeneten és felváltva kapcsoljuk be (villogtatjuk).

Ha ez is összejött, akkor következhet a három LED vezérlése, amivel már megvalósítható a közlekedési
lámpa modell.
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Egy lehetséges megoldás a közlekedési lámpa modell
működtetéséhez. (Ha szeretnék pl. hangjelzést is, látható, hogy
elfogytak a rendelkezésre álló kimenetek, de ha élcsatlakozóba
helyezzük a micro:bitet akkor sokkal több lehetőség adódik, de
ez már egy másik történet.)

RGB LED (egy LED amelyiken több szín is előállítható)
Nagyon érdekes és jó móka!
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Sajnos nincs a vezetékek között kék szín, de a megvalósított projektekben általában nem is látszanak a
vezetékek, így nem tulajdonítunk különösebb jelentőséget mi sem.

A program hatására változnak a színek piros-zöld és kék.

Kísérletezz, mi történik, ha egyszerre kap jelet pl. a piros
és a zöld, vagy mind a három.
Tessék, már tudunk színt keverni is, ennek finomabb
módját később megmutatom.

Azt gondolom, hogy ennyi példa után kijelenthetjük,
hogy megértettük a digitális kimenet fogalmát és
megismertünk két eszközt is. Hidd el nem sokkal
bonyolultabb a robotot mozgató motorok és érzékelő
programozása sem.

Analóg (írás) kimenet
A digitális kimenetnél két érték lehet (0 vagy 1), de előfordul, hogy szeretnénk a kimenetet több érték
között meghatározni ezzel finomítani. Ilyenkor használjuk az analóg (írás) kimenetet, amely több
értéket vehet fel (0 és 1023 között). Nézzünk egy példát, szeretnénk az egyik LED világításának
erősségét változtatni. Legyen ez pl. a P0 kimenetre kacsolt piros LED.
Írjuk meg és töltsük le a programot:

12

Nyílván az indítás után nem fog világítani a LED, de az A gomb többszöri lenyomása után egyre
élesebben, majd a B gomb lenyomására tompábban. Ha ciklusba szervezzük még látványosabb a
pulzálás, olyan mint ha lélegezne a LED. (Később majd pl. a motor sebesség állításánál jelentős szerepe
lesz)
Valahogy ide kívánkozik a hangkeltés is, itt meg kell különböztetnünk a V1 és V2 micro:bitet, az első
verzióban nincs beépített hangszóró, tehát ha szeretnénk hangot, csatlakoztatni kell. A kettes
verzióban van beépített hangszóró, de lehet külső hangszórót is használni (
)
A csatlakozás módja:

Tessék kipróbálni, a készlet tartalmaz hangszórót!

Digitális bemenet:
Nem szükségeltetik túl nagy képzelőerő, ha a digitális kimenet két értéket vehet fel, akkor a digitális
olvasás is két értéket vehet fel (0 vagy 1). Általában kapcsolók állapotának a lekérdezésére használjuk
(be/ki), de láttam már érzékelőt is (fekete vonal/nem fekete vonal).
Különösen érdekes az alábbi utasítás illetve feltétel:

?

Hogyan tudnám a P0-s bemenetet lenyomni? Valójában az a kérdés, hogy a P0-ás láb a földre (GND)
van-e csatlakoztatva, ami nagyon sok lehetőséget kínál majd nekünk. Hozzuk létre az alábbi
elrendezést:
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Majd készítsük el a következő programot:

Ha megérintjük az alumínium lemezeket (testünkön
keresztül) teljesül a feltétel, és a mosolygós szmájli
fog megjelenni. Nagyon alkalmas az összeállítás
annak eldöntésére, hogy vezető vagy nem vezető
anyaggal érintjük meg a két alumínium lemezt.
Tehát egy nagyon változatos kapcsolót hoztunk
létre, amely segítségével le tudjuk kérdezni a külvilág
ezen, változásait.

Biztosan ismerjük az érintős játékot, ahol pontosan ezt használjuk fel. Csak egy PIN-t, vagy portot vesz
igénybe annak eldöntése, hogy történt–e érintés, amit folyamatosan számolhatunk és egy másik
porton adhatunk hangjelzést, ill. fényjelzést is. (a kinyomtatott papíron lévő két körre ragasszunk fel
két közepén kilukasztott kupakot, hajtogassunk vezetékből pályát és érintőt)
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Analóg bemenet

Amikor nem csak arra van szükségem, hogy érintjük-e a földet, hanem részletesebb (finomabb)
információra van szükségem pl. fényerősség mérése esetén. A szolgáltatott érték 0 és 1023 közötti
szám lesz, ez már segíthet dönteni, bizonyos tevékenységek között.
A V2 sorozatú micro:bit esetén van lehetőség választani:

A lekérdezés változatlanul:

A rezisztív estén arra kérdez rá, hogy érintkezik-e a földdel, viszont a kapacitív estén az érintésre, tehát
érzékeli, ha megérintem vagy megsimogatom (kapacitálom).
Megoldható a V1 sorozatú micro:bit esetén is.
Írassuk ki P0 analóg értékét, meglepődtél, mert nem nulla
(nyugalmi helyzetben sem), most érintsd meg és hoppá
megváltozik az értéke, tehát itt is le lehet kérdezni az érintést.
(Sokkal erősebb a jel, ha esetleg vezetéket csatolsz a
kimenetre és annak végén érinted meg!)
Talán nem volt hiábavaló végigcsinálni ezt a részt, reményeim szerint sok ötletet adtam és
egyszerűbbé tettem a bonyolultabb projektek megértését és építését.
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A doboz modell (robot)
Biztosan észrevetted, hogy bizonyos dolgokat megváltoztattunk, az egyszerűség végett pl. a szervó
motor csatlakozását. Az alkatrészek nagyon jól illeszkednek, de látni kell, hogy ha többször akarod
összerakni sajnos a keretek kitágulnak és már csak ragasztással tudod rögzíteni.
Mielőtt elhelyeznénk az alkatrészeket a videóban látott módon foglalkozzunk egy keveset a szervó
motorral.
Mi a szervómotor? -általában egy egyenáramú (DC) motor, egy pár fogaskerék és egy abszolút pozíció
érzékelő. Képes mozogni 00 -1800 tartományban, ill. tartományon belül tudjuk mozgatni, ill.
pozícionálni. (használom: robotkar, rajzoló gép stb.)
Három vezeték csatlakozik a motorhoz: föld, tápellátás, kért pozíció (jel).
A készletben található motor működik 3V3-al, de általában a szervók működéséhez 5V-ra van szükség.
Csatlakoztassuk az ábrán látható módon és próbáljuk a következő programot:

Tulajdonképpen bármelyik lábra csatlakoztathatjuk (PIN0-1-2), majd a farok elhelyezésénél figyelni
kell, hogy hol van a 00 –os pozíció, hiszen ahhoz képest fog elmozdulni.
Beépíthető akár V1 akár a V2-es micro:bit, lényeges különbség, hogy a V2 esetén nem szükséges a
külső hangszóró. A szervó működését vezérelhetjük az A vagy B gomb lenyomására, de akár
simogatásra is (felragasztott érzékelő).

A V1 bekötése, ha szeretnénk hangot is lejátszani, látszik, hogy
maradt egy szabad PIN2 (lehet bemenetként egy kapacitív
érzékelő pl. simogatás vagy kimenetként egy LED elhelyezése)

A V2 esetén több a szabadság hiszen 2db PIN szabad, így több
ötletet is lehet megvalósítani.
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Egy lehetséges megvalósítás, ha megnyomjuk az A
gombot négyszer mozog a szervó (mozog a cica farka), és
változik az 5*5-ös Led képernyő

V2 esetén akár erősebb hangra (fütty!) is aktiválható a
mozgás. Látható, hogy számos szórakoztató lehetőség
kínálkozik.

Nagyon bízom benne, hogy ez a készlet sok új projekt megvalósítására ösztökél és szórakoztató
hasznos időtöltést nyújt.
Ha bármiben tudunk segíteni, nyugodtan fordulj hozzánk, készíts fényképet vagy videót a problémáról
és segítünk:
vigvari.gyorgy@vigvari.hu
vagy
oktarobot csoport
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