GATOR:BIT V1 og V2
Denne guide anvender billeder fra Sparkfuns egne 2 Hook-up guides for de to versioner af Gator:bit.
Se Sparkfuns også egne guides her:
HookUp guide Gator:bit v1
HookUp guide Gator:bit v2
Gator:bit er et udviklings- og prototyping-board til Micro:bit. Næsten alle pins på Micro:bit er brudt
ud til pins med 2 øjne til krokodillenæb. Gator:bit leveres med fem adresserbare LED'er, en
indbygget buzzer (højttaler) samt et strømstyringssystem, der giver dig adgang til 3,3V og 5V.
Gator:bit kan drives fra 2,7V - 9V, hvilket giver dig en hel rækker af muligheder.

Selv uden ekstra enheder koblet til din gator:bit er det et spændende board at fuske med. Inden du
tilføjer eksterne komponenter, kan du lære din gator:bit at kende ved at lege med de indbyggede
komponenter og datavisualisering. Gator:bit er en god legeplads til at lære at programmere med
Micro:bit både i Makecode og i Python.
Du kan med gator:bit, krokodillenæb og eksterne enheder aflæse input fra f.eks. sensorer,
potentiometre, knapper m.m. og du kan styre udgange til LED, motorer, servoer, højtalere m.m.

HARDWARE
Der er nogle enkelte fysiske forskelle mellem gator:bit version 1 og version 2.
I det følgende gennemgår vi de 2 versioners fælles features og udpeger de væsentlige forskelle.
Nedenfor kan du se de to versioner af gator:bit side om side.
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GATOR:BIT V1 til venstre – GATOR:BIT V2 til højre

Features – begge boards










Edge-connector til Micro:bit
Input voltage: 2.7V - 9V
5 indbyggede individuelt adresserbare LED
Indbygget buzzer
5V output
3.3V output
7 beskyttede input/output pins
3 pins til SPI kommunikation
2 pins til I2C

Power til din gator:bit
Der er lavet nogle væsentlige justeringer hvad angår strøm til boardet fra version 1 til 2. Se næste
side.
På gator:bit v1 er der monteret et JST stik som du kender det fra Micro:bit og andre boards.
På gator:bit v2 er der monteret et dc-hunstik, hvorfor du også får brug for en batteriholder med dchan stik.
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I det næste stykke beskrives tilgangen til strøm på boardet i version 1 – derefter version 2. Spar tid
ved blot at sætte dig ind i den version af Gator:bit, du sidder med.

Gator.bit version 1: strøm
Der er 2 måder at tænde for din gator:bit; enten fra JST-batteriterminalen eller fra pins til
krokodillenæb, der er mærket "VIN".
Enhver spændingsindgang mellem 2,7V og 9V reguleres til 3,3V for at drive Micro:bit, højttaleren og
til brug af pins til krokodillenæb. 5V er også reguleret fra indgangen til at tænde lysdioderne og alt
off-board hardware, du gerne vil bruge som f.eks. servomotorer.
Når du tænder for gator:bit, skal du vælge indstilling på kontakten mærket Power In i bunden til
højre på boardet. Vælg BATT, hvis du bruger JST-terminalen, eller vælg TAB, hvis du bruger
krokodillenæb på pins med en anden strømkilde.
Bemærk pilen, der løber fra Power In til master POWER-kontakten nær edge-connectoren. Hvis du
leverer strøm fra enten JST-stikket eller via krokodillenæb, skal hovedafbryderen placeres nede ved
PWR IN.
Hvis du ikke bruger JST-terminalen eller krokodillenæb til at levere strøm, kan gator:bit bruges med
en USB på Micro:bit. Hvis du lader hovedafbryderen være indstillet til PWR IN, mens du bruger et
USB-kabel, tænder du gator:bit fra Micro:bit's 3.3V output.
Du vil have fuld adgang til features på gator:bit med undtagelse af 3.3V / 5V strømudgang. Hvis
hovedafbryderen er sat til USB går spændingen, der kommer ind fra Micro:bit, gennem
spændingsregulatorerne og giver dig fuld adgang til gator:bit og eventuelle eksterne enheder.
Bemærk dog at det IKKE anbefales at tænde gator:bit fra USB - spændingsregulatorerne udsender en
høj støj. Regulering af spændingerne fra micro:bit er ikke en ideel situation, men kan anvendes, når
du hurtigt skal teste et nyt projekt.

Gator:bit version 2: strøm
Der er 3 måder at tænde din gator:bit v2, enten fra DC-stikket, pins til krokodillenæb mærket VIN,
eller gennem selve Micro:bit. På gator:bit, vil enhver indgangsspænding mellem 2,7V og 9V reguleres
til 3,3V for at drive Micro:bit, højttaleren og til brug i pins til krokodillenæb.
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5V reguleres eller boostes også fra indgangsspændingen til strøm ud til LED'erne og alt off-board
hardware, du gerne vil bruge som f.eks. servomotorer. Når gator:bit er tændt, tændes
strømindikatorens LED, der er fremhævet med rødt i billedet til højre ovenfor
Uanset om du leverer strøm fra enten DC-stik eller via ekstern kilde gennem pins, kan gator:bit
bruges med en USB på Micro:bit. Strømkredsløbet til gator:bit er arrangeret, så kortet bruger den
største strømkilde. Du skal altså ikke vælge selv.

Det næste afsnit er ens for begge versioner.
I/O INPUT OUTPUT

Pointen med gator:bit er at give dig sikker adgang til så meget GPIO (Generel Input Output Pins) som
muligt fra Micro:bit. Pins 0, 1, 2, 8, 16, 5 (knap A) og 11 (knap B) er således brudt ud og de er
beskyttede mod overspænding og overstrøm/kortslutning.
Pins 0, 1 og 2 er ADC-stifter og er også de i begrænset omfang kapacitive berøringsstifter. Pins 8, 16,
5 og 11 er digitale stifter, der er i stand til at læse og skrive.

I2C og SPI Seriel

Gator:bit giver også adgang til pins 13, 14, 15, 19 & 20. Dette er digitale pins, der kan bruges til at
læse og skrive digitale signaler. Pins 13, 14 og 15 er også SPI-kommunikationspins, der giver dig
mulighed for at bruge SPI-sensorer fra f.eks. Sparkfun med gator:bit. Pins 19 & 20 er I2C
kommunikationspins, der udvider brugen af micro:bit til også at omfatte I2C sensorer - f.eks. alle I2C
sensorer fra Sparkfun.

OUTPUTS
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Spænding

Gator:bit giver dig adgang til 3.3V og 5V output til eksterne enheder som f.eks. en servo.
For at bruge spændingsudgangs-pins, skal VOUT-kontakten være tændt. Du kan med fordel slukke
for VOUT, når du ikke har brug for den. Se billede lige ovenfor.
På højre side af gator:bit er der to "OUT" pins. Én for 5V og en for 3,3V. Du ved, hvornår
udgangsspændingen er tilgængelig, fordi to røde LED'er tænder højre over pin til krokodillenæb. Du
kan bruge en af de to jord-pins, da al jord er tilsluttet. Se nedenfor.

ONBOARD SJOV PÅ GATOR:BIT
PIEZO-BUZZER
Buzzeren sider nede i venstre hjørne på boardet sammen med en lille knap. Den bliver du glad for –
fordi du med den kan bestemme om P0 på micro:bit skal gå til piezo-buzzeren på boardet eller
bruges til noget andet.
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LED
5 adresserbare LED er forbundet med pin 12 med LED nr. 1 startende til venstre. Disse LED kan
programmeres med Adafruits udvidelse til NEOPIXELS i Makecode eller Adafruits library til Python.

I næste afsnit får du nogle eksempler på at arbejde med Micro:bit og Gator:bit ved at programmere i
www.makecode.org.
Eksemplerne er blot noget at starte på. Du kan arbejde videre i alle retninger herfra med og uden
andre enheder i gator:serien fra Sparkfun. Kan der kobles krokodillenæb på din enhed – lydsensor,
servo, LED, motor m.m. - kan den bruges sammen med gator:bit
Lyd i piezoen
I det første eksempel laver vi en kode først til Piezo buzzeren, så til de 5 LED og derefter sætter vi
dem sammen.
Start et nyt projekt op på makecode og lav følgende lille kodestump.

Sæt Micro:bit i din gator:bit.
Beslut dig for hvordan du vil have strøm på gator:bit.
Sørg for at kontakten er ”on” for piezoen på gator:bit.
Brug ”pair device” eller download koden og læg den over på Micro:bit
* på gator:bit v1 kan du sætte POWER lige under edge-connectoren på gator:bit til USB. Så får du en
lille høj tone, men kan nemmere lægge nye versioner af din kode over på Micro:bit hurtigere.
Test om du kan få piezoen til at spille melodien, når du trykker på Knap A.
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Lys i LED
Først henter du udvidelsen NEOPIXELS ind i makecode. Med udvidelsen får du nogle nye klodser at
arbejde med til LED. I koden starter vi med at sætte en variabel, der allerede er lavet til en LED
streng (strip) i NEOPIXELS:

Vi sætter ”ved start” variablen til at styre 5 Neopixels (LED) på pin 12. (Vi lærte tidligere at det er den
pin gator:bit bruger til LED).
Nu skal vi have lidt farve og liv i dine LED med den næste del af koden:

I ”For altid” løkken kører 2 små løkker gennem de 5 LED én for én (index 0-4). Bemærk at du tæller
fra 0. 0-1-2-3-4 = 5 LED. Den første løkke tænder en blå farve i hver LED med ca. 100 ms mellemrum.
Så skifter farven den anden vej til grøn. For at få farveskiftet aktiveret bruger vi en ”strip show”. Byg
koden op og læg den over på Micro:bit. Du kan lave det i samme projekt som før.
Leg videre med data fra Micro:bit og/eller eksterne enheder til at påvirke LED.
F.eks. kunne du koble en temperatursensor på gator:bit og lade lysene skifte farve alt efter om der
er koldt eller varmt. Dette er også et eksempel på, hvordan du nemt forbinder eksterne enheder via
krokodillenæb.
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Koden til projektet, holder vi helt simpel. Der kan laves mere avancerede koder, der også beregner
temperaturen ud fra inputtet fra temperaturmåleren. Men dem må du selv lege videre med. Igen
har vi til en start defineret en strip med 5 LED med udvidelsen fra Adafruit: NEOPIXEl.
Hvis det analoge input fra føleren er under 300 lyser de 5 LED blåt. Er inputtet over 300 lyser de rødt.
Med Knap A kan du aflæse inputtet som et tal mellem 0 og 1023.

Nedenfor ser du en temperaturføler med 3 ledninger og krokodillenæb sat på gator:bit.

Sort ledning til GND
Rød ledning til 3V
(VOUT er sat til ”on”)
Grøn ledning til P1.

Når koden lægges over på Micro:bit begynder lysshowet. Se næste side.
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Denne guide er produceret og gennemprøvet i praksis af Sophie Hovdekorp, Kodesmart.dk i samarbejde med
Micro-bit.dk.
Du er velkommen til at printe den ud, distribuere den, remixe den og bygge videre på arbejdet, så længe du
krediterer os for det oprindelige værk.
For eksempel ved at skrive: Tak til Sophie Hovdekorp og Micro-bit.dk for materialet.
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