Bubble:bit
Micro:bit såpeboblemaskin
Med oppladbart batteri
Fra 11 år

Made in Norway
Bubble:bit is designed and manufactured in the old premises of
Tanbergs Radiofabrikk at Skullerud in Oslo, Norway
We welcome questions and feedback.
Do not hesitate to contact us!
Feel free to use our Facebook chat

www.makekit.no
support@makekit.no
makekit
gomakekit (also twitter)

Henning og Steinar
Ved Tandberg-utstillingen på
Skullerud

Hva er micro:bit?

Antenne
2,4 gHz

USB

Batteri-kobling
Reset

Skjerm (5x5 punkter)
Sensorer
Button A

B-knapp

Tilkoblinger P0-P2

(Bakside)

micro:bit is a small computer with processor, sensors, display and radio. It has connections where you
can connect everything from LEDs to motors and speakers. These are called P0, P1, and P2.
We use the micro:bit's radio or a mobile to send control signals which are received by another
micro:bit or a smartphone/tablet.
Since the micro:bit has three large connections, we can control the speed of two motors and a servo
motor with pins P0, P1, and P2.
A more detailed description of micro:bit can be found here: https://tech.microbit.org/hardware/
3

Batteri
Micro:Bit (“hjerne”)

Slik virker den
Bubble:bit styres av en
micro:bit som kjører et lite
program.
Når du trykker på knapp B, vil
hånda dyppe ringen i såpevann
og propellen vil starte. En hinne
av såpe vil dannes og når
luften blåses gjennom, dannes
det såpebobler!

Dronemotor +
propell

Servomotor

Såpevann eller boblevann

Grønt kort

Tilkobling for
Batteri

Tilkobling for
Lysdiode

Servomotor

Tilkobling for
Motor med propell

OBS! Batterivarsel
Du må ha micro:bit og enten grønt eller sort kort (neste side) for å få bubble bit til å virke. Dette
er fordi micro:bit ikke alene kan gi ut nok strøm til å drive en motor eller servo. Den må først
forsterkes. I tillegg innholder kortene nødvendige plugger og tilkoblinger, batteribeskyttelse med
mer.

USB
(Kun lading)

Sort kort

Blått lys: Lader
Grønt lys: Ferdig

Battery plug

Fremre venstre motor

Fremre høyre motor
Høyre servo

Venstre servo
Bakre venstre motor

Bak høyre motor

Micro
servo/
camera

Servo
P0

Pwm/i2c (connect
sensors and more)

Lading (grønt kort)
Deler:

Usb-lader

LiPo-Batteri

Det følger med en orange lader med det grønne kortet.
Plugg først batteri og lader sammen.
Deretter plugger du laderen i et USB-uttak. Orange lys
tennes til laderen er ferdig etter 1-2 timer.
Obs! Av sikkehetsmessige årsaker skal lithium-batterier
skal alltid lades under oppsyn.

Anbefalt tilbehør

Pipenøkkel

Liten
stjernetrekker

Egg-glass eller liten
Plastkopp/engangskopp
4-5 cm høyt
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Evt saks for å klippe
til en plastkopp

Såpeboblevann fra
lekebutikk eller
hjemmelaget såpevann (se
oppskrift på neste side)

Oppskrift på såpebobler
•
•
•

1 liter van

•

Du kan også bruke sukker eller sirup istedenfor
glysero

0,5 dl oppvasksåp
0,2 dl glyserol ( nnes på apotek eller
hobbyforretning
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Bland godt sammen uten å lage for mye skum. Prøv
deg gjerne litt fram med ulike mengder. Om du
blander ut med mer vann, vil du kanskje få ere og
mindre bobler.

Deler

Servomotor

Lader Servo horn Motor Propell,
CW

Lysdiode

Styrekort, sort
eller grønt

Servokabel

Micro:bit start kit
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Oppladbart
Batteri (LiPo)

1 stor
gummiring

2 små
gummiringer

5x m3x12
nylonskruer
blå

Monteringsplate
(Bjørke ner)

Strikk

2x m3x12
skrue, hvit

10x nylonmuttere

Støttepinne med
mutterverktøy
(Bjørke ner)

Arm med blås
(Bjørke ner)
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5x spacere,
aluminium

Avstandstykke til
servo

Koppholder med kile

Forsenkede skruer
Verktøy: Stjernetrekker, støtte/mutterverktøy
Deler:

2 stk
nylonskruer
forsenket

2 stk
nylonmuttere m3

Kontrollerkort, grønt
eller sort

Sett i skruene ovenfra.
Skru fast en mutter på undersiden av kortet
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Avstandstykker
Verktøy: Mellomstor stjernetrekker
Deler:

5x m3x12
nylonskruer, blå

5 stk
Alu-spacere

Sett i fem skruer, som peker oppover.
Tré på en aluminiumsring på hver skrue
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Micro:bit

Verktøy: Mellomstor stjernetrekker,
mutterverktøy
Deler:

5 stk muttere

micro:bit

Legg micro:biten over og skru på de fem
mutterne på toppen. Stram skruene på
undersiden så det blir tett og god kontakt.
Aluminiumsringene leder strøm og lager
elektriske koblinger mellom micro:bit og
kontrollerkort.
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Klargjør plate og arm

På baksiden av plata, fest strikken fra det ene
“øret”, rundt det andre og tilbake igjen.

Monteringsplate

Servo-horn

Liten
gummiring

Strikk

Fest et av servo-hornene til armen med en liten
gummiring som bildet viser.

Lysdioden
Lysdioden har to ben, et langt og et litt kortere. Det
korte benet skal alltid til jord, eller sort kabel, mens
det lange skal til pluss, eller rød kabel. Huskeregel:
“Det er positivt med lange ben”

Servokabelen har tre farger, sort, rød og hvit.
Den røde kabelen sender alltid ut strøm, mens den hvite
sender ut strøm hvis du programmerer den. I tillegg må
det korte benet tilkobles sort (jord)
Lysdiode

Servokabel

Alltid på

Programmerbar
• Vil du at lysdioden alltid skal lyse når batteriet er koblet
til, kobler du den til sort og rød.
• Vil du programmere lyset slik at det blinker, kobler du
den til sort og hvit.

Montere styreenheten

Styreenhet
(micro:bit +
control board)

Monteringsplate

2 stk muttere

Sett på plass styreenheten og skru den fast
med to muttere på baksiden.
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Start å skru med ngrene, stram litt forsiktig
til med pipenøkkel eller mutterverktøy

Feste støtten

Støtte

Klem forsiktig støtten sammen som en klype og fest
den på baksiden av plata.

Den skal så vidt stikke fram på forsiden.

Feste servomotoren

Avstandstykke
Servomotor

1 stor
gummiring

Avstandstykke

På forsiden av plata, tre først inn kabelen og skyv på
plass servomotoren slik at det hvite hjulet kommer høyt
opp. Trykk på plass avstandstykket mellom oversiden
av servoen og plata.

Feste motor og propell

Motor

Propell

Trykk motoren på plass i munningen og legg opp kabelen
slik bildet viser. Motoren skal et godt stykke inn for ikke
komme i veien for armen senere.

Trykk på plass propellen på baksiden. Hold på baksiden av
motoren for å unngå at bunnen løsner. Propellen trenger ikke
skyves alt for hardt inn, men bør sitte noen lunde fast.

Feste armen

Arm med
servo-horn

På armen skal du nå ha festet et servo-horn, som kan
trykkes på plass på servoen slik at armen fester seg.
OBS! Ikke tving servoen til å rotere rundt. Dette kan
skade tannhjulene inne i servoen.
Om du må justere vinkelen, løfte av armen, roter og
trykk på igjen.

Last ned koden
Du nner ferdig kode på www.makekit.no/docs
(Gå til bubble bit)
Den lastes enkelt ned ved å koble micro:bit til en PC
med micro-USB kabelen. En stasjon som heter
micro:bit skal dukke opp. Kopier over .hex- len på
denne.
Du kan også redigere koden ved å gå til
makecode.microbit.org og åpne koden der (dra og
slipp fra lutforskeren eller les mer på microbit.org
Chrome er den beste nettleseren til makecode.
Les mer om å komme i gang med micro:bit:
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https://microbit.org/get-started/ rst-steps/set-up/

Koble sammen
Batteri

Led-kabel
Hvit må være øverst
Servokabel
(Orange må være øverst!)

Motor-kabel

Koble Led-kabelen på venstre side. Hvit farge må være opp!
Koble servo-kabelen på høyre side. Orange må opp!
Koble motor-kabelen nede til venstre der det er merket “M0”
Fest batteriet på baksiden og koble til strømmen
OBS! Propellen kan snurre veldig fort.

fi

Hold ngrene unna propellen når batteriet er koblet til.

Kjør bobler!
Fyll et lite glass eller en nedklippet plastkopp med
såpevann eller såpeboble-vann fra en leke/
hobbybutikk.
Koble til batteriet
Trykk knapp B for å teste. Stopp med A igjen.
Hvis armen bommer på munnen eller koppen, stopp
maskinen, løft av armen, juster den, og trykk på
plass igjen.
Ikke tving armen til å bevege seg!
Koble fra batteriet når du er ferdig.

Hvordan er koden lagt opp:
Variablene toppvinkel og bunnvinkel angir hvor armen skal starte og stoppe. Bunnvinkelen må være slik at
armen klarer å duppe “såperingen” helt ned i vannet. Toppvinkelen må være “lav” nok til at hånda løfter ringen
foran lufta fra propellen. Blåsetid er hvor mange sekunder armen er foran propellen får såpa tar slutt.
Blåsekraft er hastighet på motoren og kan være helt opp til 1023. Har du for lav kraft vil ikke boblene blåses
opp. For høy kraft, og boblene sprekker. Variabelen kjører bestemmer om maskinen skal jobbe eller gå i
pausemodus, og endres med knapp A og B.
For å styre servoen, bruker vi blokken servo skriv og velger P2 ettersom servoen er tilkoblet P2 (se
monteringsplaten). For å styre motoren, bruker vi skriv analog og velger P0. For å styre lysdioden, bruker vi
skriv digital og velger P1. Skriv analog kan også brukes her, så lenge tallet er mellom 0 og 1023.
70º
110º

To vinkler på servomotoren får
armen til å bevege seg passe mye.
Merk at større vinkel gir rotasjon
mot klokka.

Ting å prøve:
Kan du få maskinen til å starte ved en høy lyd(micro:bit V2) eller kanskje ved ekstra sterkt lys fra en lommelykt?

Hele koden:

Start og stopp med
knapper

Øvre vinkel
Nedre vinkel
Antall sekunder motoren skal blåse
Hastighet på propell (mellom 0 og 1023)
Vi starter med arm i høy posisjon

Hvis vi skal lage bobler:
Sett armen til høy posisjon
Start motor
Vent mens boblene blåses
Senkt armen
Stopp motoren
Vent mens armen trekker til seg såpe
Hvis vi ikke skal lage bobler:
Sett armen i høy posisjon
Stans motoren

LED-blink

Animasjon

Lag en sprø
boblekarusell!
1. Bruk koppholder og kile og monter koppen.
2. Heng maskinen i en tråd.
3. Ha først lite eller ikke noe væske i koppen.
4. Start maskinen.
Nå vil maskinen begynne å snurre en stund. Etter hvert avtar
farten. Da kan du fylle i såpevann.
Hvis alt fungerer, skal maskinen nå rotere sakte rundt mens
den skyter bobler i alle retninger.
Obs! Pass på ngrene (propell) og ta høyde for at det kan bli
en del søl under maskinen.
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Hvis du ikke vil ha roterende maskin, heng den heller i en tykk
tråd, ståltråd eller bruk to tråder.

Se ere morsomme prosjekter
På makekit.no/docs
Bubble:bit er designet og produsert i den gamle lokalene til
Tanbergs Radiofabrikk på Skullerud i Oslo.
Vi tar gjerne imot spørsmål og tilbakemeldinger.
Ikke nøl med å kontakte oss!
Bruk gjerne vår facebook-chat

www.makekit.no
support@makekit.no
makekit
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gomakekit (også twitter)

