Dingen aansluiten op de micro:bit
Gebruik deze handleiding samen met de micro:bit Explorer kaarten. Op deze kaarten staat wat de
micro:bit allemaal kan.

1 Dingen aansluiten op de pinnen van de micro:bit
De micro:bit heeft verschillende pinnen:

Voor de projecten die wij bouwen gebruiken we alleen de pinnen 0, 1, 2, 3V en GND. Als je goed kijkt op
de afbeelding hierboven zie je dat er kleinere pinnen zitten tussen de 5 grote. Deze pinnen kan je alleen
gebruiken met een speciale connector.
Er zijn drie manieren om draden op de pinnen aan te sluitenn:
1. Krokodilklemmen
2. Solderen
3. Schroeven (met behulp van de micro:bit aansluit strip

1.1 Krokodilklemmen
Dit is een veel gebruikte manier voor het aansluiten van dingen, maar heeft een aantal nadelen:
•
•
•

De kwaliteit van de gebruikte draden is vaak erg slecht
Sommige klemmen zijn moeilijk te hanteren vanwege slecht passende isolatiekapjes
Er is een grote kans op kortsluiting:

•

De verbinding is niet erg stabiel en kan loslaten als je de micro:bit schudt of verplaatst..

Als je krokodilklemmen gebruikt dan kan dat op drie manieren:

1

De verkeerde manier

De aanvaardbare manier

De beste manier

1.2 Solderen
Elektrisch en mechanisch is dit zeker de beste methode …

maar...
•
•
•

Je hebt hiervoor speciaal gereedschap nodig
Solderen moet je (eerst) leren
Als je niet goed kunt solderen kan je de micco:bit beschadigen
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1.3 Schroeven (met behulp van micro:bit aansluitstrip)
Voor een goede elektrische en maechanische verbinding hebben we de en speciale aansluitstrip
gemaakt.
Dit is een 3D geprinte strip met 5 schroeven (M3 -verzonken) en 5 vierkante moeren

De draden worden geklemd de strip en de vierkante moeren (vergeet niet om de insulatie van de
draden te verwijderen).
1.3.1 Een servo aansluiten met de aansluitst
De meeste servo’s hebben een connector. Als we de servo op een aansluitstrip willen aansluitenb dan is
deze connector niet nodig. In plaats van het afknippen van de connector is het handiger om alleen de
zwarte behuizing van de connector te verwijderen en de pinnen aan de draden te laten zitten.
Gebruik een naald om de clip op te tillen. Dan kun je de pinnen uit de connector trekken:
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