Solar:bit
Solar:bit er først og fremmest en lader til et batteri, hvormed du kan køre din Micro:bit.
Batteriet er placeret i en lille 3D printet holder, hvor også et panel med solceller kan stå
oprejst vertikalt og horisontalt op mod solen.
Du kan køre programmer på din Micro:bit også under opladning, men det er også muligt at
frakoble solcelle-panelet og bruge batteriet et andet sted, indtil det igen skal lades.

Når solcellepanelet kobles fra, bliver der plads til at sætte Micro:bit i holderen i stedet for.

Du kan selvfølgelig vælge at sætte Micro:bit i en edge-connector i stedet for og stadig bruge
batteriet med eller uden ladning fra solen, så du får adgang til flere pins på Micro:bit.
En fuld opladning via solen tager omkring en dag med fuld sol. Skal det gå stærkere, kan du
oplade via et usb-stik på batteriet.
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Eksempler på kode og ideer til at bruge Solar:bit
I den originale guide på engelsk foreslås det at bruge Micro:bit til at se status på batteriets
spænding.
Her bruges en enkel kode, som du kan lave på www.makecode.microbit.org eller med f.eks.
python.

Variablen ”Batteri-kapacitet” aflæser hvert minut analogt på P1 hvor meget spænding, der er
på batteriet og viser et tal svarende til spændingen. For en fuld opladning ligger tallet
omkring 400.
Det er som regel ikke nødvendigt at tjekke spændingen hele tiden. Derfor laver vi i det
næste eksempel en kode, så vi kan trykke på knap A og få vist spændingen på batteriet.
Du skal bruge disse klodser fra GRUNDLÆGGENDE og LOGIK.

Først laver vi ikonerne til displayet. I dette eksempel går vi ud fra 4 niveauer:
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Nu bygger vi en række betingelser op og sammenligner værdier, som resulterer i de 4
forskellige billeder i displayet på Micro:bit.
Lav nogle sammenligningsklodser og sæt 2 ind på hver side af den boolske klods på hver
side af ”og”.

Lav den første klods færdig, kopier den og ret værdier i de næste klodser. I eksemplet ender
vi med 4 blokke:

Disse sættes nu ind i en ”hvis – ellers” betingelse sammen med ikonerne til displayet fra før.
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Det hele sættes sammen i en ”når der trykkes på knap A”

Som du kan se, er der i programmet også lavet en kode til knap B, så du kan sammenligne
resultater og med tiden måske justere dine værdier, så du finder ud at hvad er laveste
kapacitet for at kunne køre din Micro:bit.
Nu er det tid til at prøve det af på din Micro:bit. Brug evt. ”pair device” i din blok-editor til at
flytte programmet over på din Micro:bit. Husk Micro:bit skal være forbundet til computeren.
Du kan også blot gemme programmet på dit drev og flytte det over på Micro:bit derfra.
Forbind Micro:bit med Solar:bit
Du kan se, hvordan du skal forbinde delene i skemaet på næste side.
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I praksis kan dette se ud som nedenfor. Bemærk at der er indsat en jumperwire med hanstik
i den ene ende og et krokodillenæb i den anden. Denne forbindelse giver Micro:bit
informationerne om spændingen på batteriet.

Hvis du lægger en pause ind efter hver visning i displayet, bruger du lidt mindre energi fra
batteriet.
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Solar:bit er lavet til Micro:bit, men det skal dog aldrig afholde nogen fra at teste andre
muligheder med sættet. Her er Solar:bit f.eks. koblet til en Circuit Playground Express.

Koden til dette eksempel laves ind på www.makecode.adafruit.com. I koden nedenfor bruger
vi det analoge input fra A1 på CPx til at vise status på batteriet i farverne grøn, gul, rød.
Samtidig gives en alarm med lyd, hvis spændingen falder til under 200.

Som sagt kan du godt lade Micro:bit arbejde samtidig med at batteriet lader via solcellerne.
Projekter, der kan stå i en vindueskarm – eller hvor i hvert fald solcellerne kan placeres til
maksimum eksponering for solen, ligger derfor lige for.
Se derfor i de næste eksempler ideer til at bruge Solar:bit til at give strøm til dine projekter.
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Automatisk vanding af en plante.
Har du en plante, der ikke må blive tør – som f.eks. en tomatplante og du skal ud og rejse,
kan du sætte en enkel lille pumpe til at give planten vand – enten med et fast interval eller
med en sensor, der sætter en pumpe i gang. Et sådant setup kan laves mere eller mindre
avanceret med f.eks. en fugtighedsmåler til at styre, hvornår pumpen kører og hvor længe.
Se mere om dette i guides til fugtighedsmålere på https://www.podconsultsbutik.dk/tilbehortil-15-aktiviteter-med-micro-bit.
Nedenfor ser du en meget simpel tilgang, der går ud på at 2 gange hver dag, kører pumpen i
5 sekunder. I eksemplet her giver det omkring 1-1½ dl. vand ved hver pumpning.
Koden kan bygges videre fra den kode vi tidligere har bygget op. Vi tilføjer en ”for altid” og
styrer pumpen med 2 ”digital skriv til” som sættes til 1 (pumpen kører) og efter en pause på
5 sekunder stopper pumpen igen. Med endnu en pause på 43200000 ms venter pumpen nu
12 timer, før den igen pumper i 5 sekunder osv.
Mens du tester koden af med en rigtig pumpe, kan du sætte især den lange pause ned til
f.eks. 60000 ms (1 minut), så du hurtigere kan se om det virker.

I eksemplet er der brugt en nedsunket pumpe fra Elecfreaks. Du kan gøre forsøget efter
med andre lignende pumper. Se i multiguiden for pumper for mere information om at bruge
pumper – og transistorer.
Her er Micro:bit forbundet med pumpen via en lille transistor fra Kitroniks Inventors Kit.
(BC337 NPN transistor ) Pumpen har kun to ledninger (minus og plus) Med transistoren får
du et datasignal også, så du kan styre pumpen fra Micro:bit. Har du andre NPN/PNP
transistorer liggende, kan du prøve dig frem med dem før du køber nye.
Sådan er det hele forbundet i eksemplet:
1 Grønt krokodillenæb går fra GND på Micro:bit – til ”E” på transistor
2 Rød krokodillenæb går fra 3V på Micro:bit - direkte til pumpens røde ledning
3 Gul krokodillenæb går fra PIN 2 – til ”B” på transistor (midterste ben)
4 Sort krokodillenæb går fra ”C” på transistor –til pumpens sorte ledning
5 Sort krokodillenæb med hanstik går fra PIN 1 – til batteri for status på spænding
I eksemplet anvendes en vase som beholder. Ved vanding gennem længere tid kan du
omdanne en 5 liters dunk til beholder og føre slangen gennem skruelåget for minimal
fordampning.
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Hvis du synes dette giver for mange ledninger og kaos ved Micro:bit med krokodillenæb, kan
du i stedet bruge en edge-connector, et lille breadboard og en håndfuld jumperwires – og
evt. en loddekolbe. F.eks. er dette lille breakout-board til Micro:bit nemt at arbejde med.

Styring af LED
Du kan få brug for at styre lys i mange sammenhænge. I eksemplet nedenfor styres lyset i et
springvand til kun at lyse fra skumringstid og et antal timer frem.
I eksemplet er der brugt en RGB-LED kæde med 6 LED, en Micro:bit, krokodillenæb og en
Solar:bit. Eksemplet bruger den interne lyssensor i Micro:bit til at styre events, men du kan
med fordel også prøve med eksterne lyssensorer (LDR eller LTR)
Koden
Du skal hente udvidelsen ”NEOPIXELS” ind i makecode.

Ved start sættes en strip til at indeholde det antal NeoPixels du har i din kæde/strip. Her er
tallet 6 (i alt). Ret tallet til det der passer til dit antal

I en ”for altid” blok sætter du nu en række klodser ind fra NEOPIXEL og en række pauser.
Her er der for overskuelighedens skyld lagt 3 farver ind i kæden.
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Hvis variablen ”lysniveau” (find denne under INPUT) falder til under 89, opfyldes betingelsen
og lysene i kæden begynder at blinke i de tre farver. Hvis den er over opfyldes betingelsen
ikke og koden springer videre til pausen sidst i løkken.
Når du arbejder med Neopixels i makecode til Micro:bit, skal du bruge klodsen ”strip show”
for at aktivere ”show color”. Pausen mellem hver farve, bestemmer hvor længe farven er
tændt indtil næste farve tager over.
Til sidst i rækken bruges ”strip clear” til at slukke alle NEOPIXELS og denne skal også have
en ”strip show” for at virke.
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I den endelige kode kan du, ”sover” sensoren i f.eks. 30 minutter mellem test af lysniveau.
Det sparer på strømmen fra batteriet. I testen her er pausen sat til 2000 for hurtigere at se,
om alt virker nederst uden for betingelsen – men stadig inde i ”for altid” løkken.
Vi du have 30 minutters pause skal du derfor sætte millisekunder i den sidste pause i løkken
til 1800000 ms.
Du kan selv udvide denne kode med flere farver og betingelser. Eller du kan lave mere
avancerede koder for farveskift og bedre udnytte at alle NEOPIXELS er adresserbare med
hver deres kode.
Endelig kan du anvende en ekstern lyssensor som alternativ til Micro:bits interne sensor.

Solar:bit på farten
Solcelle-panelet til Solar:bit er skrøbelig og kan knække, hvis ikke du er forsigtig. Måske vil
du derfor hellere blot bruge batteriet alene i projekter.
Men det er jo lidt sjovere, hvis vi komme væk fra vindueskarmen og rundt i huset eller
udenfor. Du kan derfor arbejde med uligheder for at beskytte panelet i projekter med f.eks.
3D printede beskyttelses-kapper, som f.eks. kan sys ind i tasker og lign.
Gå på opdagelse på Thingiverse https://www.thingiverse.com efter ideer.

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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