DE CHALLENGE
opdrachtkaart
De Micro:Bit

Je hebt in het filmpje kunnen zien dat het verkeer een puinhoop is
geworden. Daar gaan wij wat aan doen. We gaan een verkeerslicht
bouwen. Zo kunnen we het verkeer weer regelen.

Wat hebben we nodig?
-

een Micro:Bit
een computer
3 led-lampjes in de kleuren groen,
geel, rood
6 krokodillensnoertjes
een snoertje om de Micro:Bit aan de
computer te koppelen

Hoe gaan we dat doen?
1. Ga naar de site: www.makecode.microbit.org.
2. We willen dat het verkeerslicht de hele tijd blijft werken.
Onder het kopje ‘Basis’ vind je het blok ‘de hele tijd’.
3. Op de Micro:Bit is een goudkleurige rand met ‘pinnen’. Hier gaan we de
lampjes op aansluiten. De eerste ‘pin’ noemen we ‘pin 0’.
4. Een ‘pin’ kun je aanzetten of uitzetten. Dit doe je door de waarde 1 (=aan) of
0 (=uit). Onder het kopje ‘Geavanceerd’ vind je ‘Pinnen’.
5. Maak nu het volgende blok na:

6. Door dit blok gaat het lampje dat aangesloten wordt aan ‘Pin 0’ branden. Als we willen dat
dit lampje uitgaat, dan moeten we de waarde veranderen naar ‘0’.

Nu gaan we ervoor zorgen dat we alle lampjes kunnen laten branden. Daarvoor moet de
programmeercode geschreven worden en moeten de lampjes op de juiste manier worden
aangesloten op de Micro:Bit

Dit is de code:

Dit is het schema:

Als de code geschreven is, download je deze en kopieer je deze naar de Micro:Bit.
Werkt het verkeerslicht al??
Misschien valt het jullie ook op, er klopt iets niet met het verkeerslicht. Het werkt anders dan de
verkeerslichten die wij in Nederland kennen. Wij kennen verkeerslichten die als het rood is
geweest, meteen groen worden. Bij dit verkeerslicht gaat oranje branden, terwijl het rode licht ook
brandt.

DE CHALLENGE:
Welke regels code moeten uit het blokkenschema gehaald worden om er een Nederlands
verkeerslicht van te maken?
Noteer de regelnummers gescheiden met een spatie op de site:
ct.ixperiumplus.nl

