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Wprowadzenie
Tradycyjne metody nauki programowania są w większości zorientowane tekstowo, i

nie chodzi tu tylko o samą czynność kodowania, lecz także o komunikację działający
program – użytkownik. Dla dojrzałego ucznia taka konsolowa metoda, oparta na tak
zwanym standardowym wejściu i wyjściu, może być ciekawa i wystarczająca, ale więk-
szość oczekiwałaby możliwości co najmniej graficznych. Ponieważ jest to tylko kłopo-
tliwym dodatkiem, bowiem wymaga dużo nakładu pracy, a nie stanowi istoty naucza-
nych elementów języka, w trakcie nauczania linia poleceń pozostaje podstawowym na-
rzędziem komunikacji.

Systemy wbudowane, szczególnie w ich przyjaznym współczesnym wydaniu, mogą
pozwolić  na naukę najważniejszych konstrukcji  programistycznych,  wychodząc przy
tym poza standardowe wejście i wyjście. Dają one, nieosiągalną dotychczas dla niepro-
fesjonalistów, możliwość interakcji pomiędzy aplikacją a światem fizycznym. Pozwala-
ją nawet niedoświadczonym programistom na sterowanie pracą robotów.

Przedstawione w tej książce projekty stosują konkretne rozwiązania sprzętowe i pro-
gramowe w celu stworzenia fizycznych urządzeń. Niektóre z nich stanowią systemy po-
miarowe i kontrolne, a niektóre są prostymi zabawkami. Wykorzystano do tego najpo-
pularniejsze platformy sprzętowe: Arduino (rozdziały od  12 do  17) oraz Raspberry Pi
(rozdziały od 18 do 20), chociaż najwięcej miejsca (rozdziały od 1 do 11) poświęcono
mało popularnej w Polsce, a zaprojektowanej specjalnie dla celów edukacyjnych plat-
formie BBC Micro Bit.

Pomimo zamkniętego charakteru należy te pomysły traktować elastycznie,  przede
wszystkim dobierać zagadnienia do możliwości i zapału uczniów. Zanim jednak zapad-
nie decyzja o wyborze projektu, należy określić własne preferencje, a w szczególności
dotyczące doboru platformy i metod jej programowania w zależności od narzędzi już
wykorzystywanych na lekcjach. Każdy z tych projektów można wykonać, choć może to
być trudne, na dowolnym układzie i w dowolnym języku, dlatego zastosowane rozwią-
zania należy traktować przykładowo. Niektóre systemy wbudowane preferują pewne ję-
zyki programowania, a inne mogą być trudne do wdrożenia, dlatego dopasowując język
do platformy, należy także uwzględnić mogące pojawić się przeszkody. Niektóre pro-
jekty wymagają też manualnych umiejętności montażowych. Zakładam, że wybierając
taki projekt,  którego nie składa się gotowymi łączami,  wykonawca dysponuje odpo-
wiednimi narzędziami i umiejętnościami. Na szczęście nie będzie potrzeby używania
narzędzi specjalistycznych. Wystarczy wkrętak, nóż i szczypce, a płytki stykowe uwol-
nią nas od konieczności lutowania.

Ważnym elementem nauki programowania jest kreatywność – zarówno w aspekcie
wielości dróg prowadzących do celu, jak i możliwości modyfikacji gotowego produktu.
W punkcie „Modyfikacje” próbowałem zamieścić najbardziej oczywiste zmiany, o które
można rozbudować projekt, ale w niektórych, bardzo ogólnych rozdziałach, należy włą-
czyć własną pomysłowość. Kreatywność to nie tylko umiejętność rozbudowy, lecz także
upraszczania, wykorzystywania tylko części projektu i jego najbardziej podstawowych
elementów.
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Najtrudniejszą koncepcją, z którą należy się oswoić, jest konieczność pracy na innym
komputerze niż docelowy. Stanowi to dodatkowy element do opanowania, poza samą
kompilacją, którą często standardowo wykonujemy pojedynczym kliknięciem w dedy-
kowanym IDE.

Nazwy rozdziałów są tylko pewnymi hasłami, bardziej kojarzącymi się z samym fi-
zycznym projektem niż informatycznymi zagadnieniami z nim związanymi. Dlatego za-
mieszczono punkt „Cel”, w którym w najbardziej zwięzłej, jak to było możliwe, formie
przedstawiono poruszane w rozdziale zagadnienia programistyczne.

Wyposażeniem podstawowym koniecznym do realizowania  wszystkich  projektów
jest komputer typu desktop (ogólnego przeznaczenia) z dostępem do internetu. W więk-
szości przypadków komputer może działać pod kontrolą dowolnego systemu operacyj-
nego,  w  szczególności  przy  projektach  realizowanych  w  chmurze  online.  Jednakże
przykłady prezentowane i testowane były w systemie Fedora, jednej z dystrybucji Linu-
xa. Przeniesienie ich na system Windows, przeważnie bardzo łatwe, pozostaje po stronie
czytelnika.

Wszystkie rysunki, zrzuty ekranowe, zdjęcia, wykresy i schematy są mojego autor-
stwa, otrzymane przy pomocy otwartych standardów.

Część pomysłów pochodzi z przeprowadzonych przeze mnie zajęć z uczniami klas
VI, VII i VIII oraz III gimnazjum (w roku szkolnym 2018/19) i I liceum (2019/20) w ra-
mach projektu „Zostań młodym odkrywcą świata” finansowanego są ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie prezentowane projekty nie stanowią eksperymentów myślowych, ale zo-
stały fizycznie zmontowane podczas tworzenia skryptów. Wszystkie zostały przetesto-
wane i działały prawidłowo, czego dowodem jest dokumentacja zdjęciowa. Trzeba jed-
nak mieć świadomość, że konkretna instalacja i konfiguracja, a także ciągle aktualizo-
wane oprogramowanie może sprawić, że nie wszystko zadziała „od ręki”. Nie należy się
jednak zniechęcać, bo poszukiwanie błędów i nowych rozwiązań może być równie fa-
scynujące, co samo tworzenie.

Powodzenia w realizacji projektów

Marcin Olszewski
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1. Podstawy programowania z BBC Micro Bit

Cel:
Wstępne zapoznanie z platformą BBC Micro Bit metodami jej programowania oraz

napisanie pierwszego programu w edytorze Microsoft MakeCode. 

Wymagania:
• moduł BBC Micro Bit,
• kabel micro-USB,
• koszyk na baterie (opcjonalnie).

Wstęp
Często wybieranym przez nauczycieli językiem w nauczaniu programowania, szcze-

gólnie w młodszych klasach, jest opracowany w MIT Media Lab dla celów edukacyj-
nych wizualny język Scratch. Pomimo sceptycyzmu wielu osób do graficznego sposobu
programowania język ten jest  jednym z najbardziej popularnych języków świata i we-
dług rankingu TIOBE w lipcu 2020 zajmuje bardzo wysokie 17 miejsce1. Ci, którzy

jako główny język w nauce programowania wybrali Scratch, nie muszą rezygnować z
poznawania  systemów wbudowanych.  Wiele  popularnych  platform daje  taką  możli-
wość, tym bardziej, że powstało wiele modyfikacji tego języka.

1  www.tiobe.com/tiobe-index/ (data dostępu: 6 lipca 2020).
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Rysunek 1.1. Główna strona projektu micro:bit



Bardzo dobrze do graficznego trybu programowania jest przystosowana platforma
Micro Bit (nazwa stylizowana na micro:bit), opracowana przez BBC dla celów eduka-
cyjnych. Posiada dedykowane środowisko programistyczne dostępne online oraz dużą
międzynarodową społeczność. Główne metody programowania tego systemu wbudowa-
nego  opierają  się  na  językach  Python,  JavaScript  i  podobnym  do  Scratcha  języku
Blocks. Przeznaczenie edukacyjne skutkuje bardzo łatwą obsługą całego systemu. Nie-
wielką niedogodnością może być natomiast bardzo mała ilość dokumentacji w języku
polskim. Micro:bit nie posiada nawet polskiej strony w Wikipedii2. Oficjalna strona pro-
jektu microbit.org w języku angielskim jest za to niezwykle bogata i została już przetłu-
maczona na kilkanaście popularnych języków.

Na szczególną uwagę zasługują umieszczone na stronie głównej linki do materiałów
dla nauczycieli oznaczone na rysunku 1.1 czerwonymi ramkami.

Ogólna charakterystyka micro:bita
Micro:bit  jest  jednopłytko-

wym  systemem  wbudowanym
wielkości połowy karty kredyto-
wej (rysunek 1.2). Posiada archi-
tekturę  ARM i  należy  do klasy
układów open hardware  (sprzę-
towy odpowiednik open source).
Cechą  wyróżniającą  go  od  in-
nych  systemów  wbudowanych
jest  stałe wyposażenie (na płyt-
ce) w kilka użytecznych czujni-
ków  i  prosty  wyświetlacz.  Po-
zwala  to  na  pisanie  ciekawych
aplikacji bez potrzeby podłącza-
nia czegokolwiek z zewnątrz, co
często zniechęca początkujących
programistów, gdyż wymaga do-
datkowej  znajomości  chociaż
podstaw elektroniki. Micro:bit posiada także wbudowaną antenę radiową pozwalającą
na realizację prostej komunikacji pomiędzy modułami. Dodatkowo na rynku jest bardzo
wiele dodatkowych, gotowych modułów przystosowanych do bezpośredniego podłącze-
nia z micro:bitem.

Na rysunku 1.2 przedstawiono ogólny widok micro:bita z przodu (1) i tyłu (2). Do
zaprogramowania, poza tym, będzie niezbędny kabel micro-USB, przez który będzie
można także zasilać moduł. Do zasilania lepszym rozwiązaniem będzie jednak zakup
koszyka na baterie (4) z odpowiednim dla micro:bita złączem. Najczęściej zakup z ak-
cesoriami lub w większych zestawach z dodatkami jest znacznie korzystniejszy cenowo.
Kolorystyka (5) modułu (na zdjęciu fioletowa) nie ma znaczenia i służy jedynie do ła-
twiejszej orientacji w przypadku jednoczesnego wykorzystywania wielu modułów.

2  Stan na lipiec 2020.
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Rysunek 1.2. Ogólny widok micro:bita z przodu (1) 
oraz z tyłu (2) z kablem USB (3) i koszykiem na 
baterie (4)



Na rysunku 1.3 przedstawiono rozmieszczenie podstawowych, ważnych z punktu wi-
dzenia użytkownika, komponentów modułu micro:bit. Większość z nich posiada opis na
płytce, z tym że nieco niewłaściwie piny opisane jako pins z tyłu płytki są z tej strony
niepodłączone, a ich wyprowadzeń należy szukać z przodu (9). Poszczególne elementy
micro:bita oznaczone na rysunku 1.3 to:

1) antena radiowa do komunikacji w paśmie 2,4 GHz (w tym Bluetooth),
2) złącze micro-USB do programowania i zasilania układu,
3) przycisk reset,
4) złącze zewnętrznej baterii,
5) dwa programowalne przyciski,
6) wyświetlacz  – matryca 5  × 5 diod LED, która może służyć także jako czujnik

światła,
7) trójosiowy akcelerometr i trójosiowy magnetometr,
8) wbudowany w procesor czujnik temperatury,
9) złącze stykowe GPIO (ang. General-Purpose Input/Output) – dodatkowe wejścia

i wyjścia ogólnego przeznaczenia.

Złącze (9) pozostaje do dyspozycji użytkownika, ale może służyć do podłączenia tak
zwanych  modułów rozszerzeń  na  przykład  wyświetlaczy,  gamepadów,  dodatkowych
czujników itp.
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Rysunek 1.3. Rozmieszczenie podstawowych elementów micro:bita po obu 
stronach płytki (opis w tekście)



Metody programowania modułu micro:bit
Kliknięcie  w  link  Let’s  Code,

oznaczony na głównej stronie pro-
jektu (rysunek  1.1) niebieską ram-
ką,  przeniesie  nas  do  strony  po-
średniej  microbit.org/code/ infor-
mującej  o  głównych,  oficjalnych
metodach programowania (rysunek
1.4), czyli z użyciem języków Py-
thon, JavaScript oraz Blocks. Linki
Let’s Code na tej stronie poprowa-
dzą nas do odpowiednich edytorów
on-line,  chociaż właściwie należa-
łoby  powiedzieć  zintegrowanych
środowisk programistycznych. 

W większości  projektów  zwią-
zanych z micro:bitem używać będziemy języka Blocks, dlatego pierwszy przykład pro-
gramowania modułu przedstawiono z użyciem edytora MakeCode będącego wspólnym
środowiskiem programistycznym dla tego języka i JavaScript. 

Pierwszy projekt
Pierwszym programem, jaki zazwyczaj pisze się, zaczynając naukę programowania

nowego języka, jest „Hello World!” tłumaczony często na „Witaj Świecie!”, a polegają-
cy na wyświetleniu prostego komunikatu na ekranie.  Micro:bit  jako „standardowego
wyjścia” używa matrycy LED 5 × 5, na której gotowe metody umożliwiają wyświetla-
nie liczb, pojedynczych znaków, predefiniowanych i własnych ikon oraz płynących na-
pisów. Można zatem napisać „Hello World!”, jednak przyjęło się, że odpowiednikiem
tego programu dla micro:bita jest „Migające serce”, które wyświetla na matrycy LED
jakiś obraz i wygasza go na zmianę. Jest to o tyle dobry wybór, że systemy wbudowane
działają w nieskończonej pętli i pojedyncze wyświetlenie napisu nie oddaje istoty pracy
takich  układów.  W  następnych  sekcjach  po  kolei  przedstawiono  sposób  pracy  z
micro:bitem na przykładzie „Migającego serca”.  Dobrym wprowadzeniem może być
przewodnik dostępny po kliknięciu Get started na głównej stronie (rysunek 1.1).

Zarządzanie projektami
Uruchomienie Let’s Code pod opisem edytora MakeCode na stronie microbit.org/

code (rysunek 1.4) przeniesie nas do strony zarządzania projektami (rysunek 1.5) make-
code.microbit.org (1).

Jest to strona (1), od której zawsze zaczynamy projekt. Wszystkie istotne elementy
znajdziemy poniżej rysunkowego baneru. Sekcja Moje projekty (2) podzielona jest
na zapisane w chmurze wcześniejsze własne projekty (4), które możemy w każdej chwi-
li edytować, oraz przycisk uruchamiający nowy, pusty projekt (3). 
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Rysunek 1.4. Fragment strony microbit.org/code/ 
informującej o najpopularniejszych 
możliwościach programowania modułu



Jeżeli nasz projekt jest zapisany jedynie lokalnie na dysku, możemy go edytować po
zaimportowaniu przyciskiem Import (5), pod warunkiem, że jest on w formacie *.hex

(więcej szczegółów w dalszej części). Poniżej sekcji z własnymi projektami znajduje się
wiele gotowych, przygotowanych przez społeczność, projektów i tutoriali. Uruchomie-
nie ich przeważnie nie prowadzi wprost do edytora MakeCode, ale do zorganizowanych
samouczków. Można zauważyć, że pierwszym projektem samouczka jest micro:bitowe
„Hello World!”, czyli „Migające serce”.

MakeCode
Kliknięcie  New project (3) na stronie zarządzania projektami (rysunek 1.5) uru-

chomi okno edytora MakeCode (rysunek 1.6). W zasadzie jest to, w obecnym znacze-
niu, zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) zawierające wszystkie niezbędne
narzędzia  do  uruchomienia  projektu.  Bezpośrednio  do  strony edytora  prowadzi  link
makecode.microbit.org/#editor (znak # jest konieczny). Zawsze możemy powrócić do
strony zarządzania projektami po naciśnięciu  Home (1), zostaniemy wówczas poinfor-
mowani o konieczności zapisania bieżącego projektu lub pominięciu zmian.

Najistotniejsze na początku elementy edytora MakeCode wyróżniono na rysunku 1.6
czerwonymi ramkami. 

Najważniejszą częścią edytora jest obszar pisania programu (4). Słowo „pisanie” nie
do końca  jest  trafne,  bowiem tworzenie  programu przebiega  graficznie  i  polega  na
umieszczaniu w obszarze edycji odpowiednich „bloków”  – przenoszeniu ich z palety
(3) przy pomocy myszy. Obszar edycji nie ma ograniczeń wymiarowych ani w pionie,
ani w poziomie. Dla wygody można zmienić powiększenie samego tylko obszaru edycji
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Rysunek 1.5. Strona zarządzania projektami micro:bita



(4) przyciskami +/- znajdującymi się bezpośrednio poniżej po prawej stronie, nie zmie-
niając przy tym powiększenia pozostałych elementów edytora.

W początkowym widoku, po uruchomieniu nowego projektu, w obszarze edycji znaj-
dują się już bloki o nazwach  on start i  forever (5). Zazwyczaj każdy sensowny
program zawiera te bloki, chociaż są one opcjonalne i tak naprawdę najprostszy, ale po-
prawny,  program jest  programem pustym.  Obecność  tych  bloków wynika  z  pewnej
ogólnej zasady programowania systemów wbudowanych, gdzie po uruchomieniu lub
naciśnięciu przycisku reset następuje faza przygotowania, a następnie program prze-
chodzi do wykonywania pewnego zadania (nadzorowania jakiegoś fizycznego procesu)
w nieskończonej pętli. Dla osób programujących Arduino odpowiednikiem będą funk-
cje setup() i loop().

Drugim bardzo ważnym elementem jest paleta komponentów (3), zwanych blokami,
czyli elementarnych składników tworzących program. Paleta nie zawiera samych blo-
ków ze względu na ich bardzo dużą ilość, ale grupuje je tematycznie. Bloków tych nie
należy mylić z blokami programowymi, w sensie zazwyczaj rozumianym w programo-
waniu jako wyróżnionego, niepodzielnego fragmentu kodu, do którego wydzielenia w
językach wywodzących się  od  języka C używa się  nawiasów klamrowych  {}.  Być

może lepszą nazwą byłyby klocki, bo forever czy loop są zarówno blokami, jak i …
blokami. W MakeCode bloki są po prostu najmniejszymi elementami składowymi pro-
gramów. W palecie (3) oprócz najprostszych instrukcji, warunków, pętli itp. znajdziemy
także API do wszystkich fizycznych czujników micro:bita. 

Po lewej stronie okna edytora znajdziemy panel podglądu (2), w którym możemy ob-
serwować symulowane graficznie działanie programu. W przypadku gdy chcemy skupić
się na pisaniu i potrzebujemy więcej miejsca na kod, panel ten można schować przy
użyciu strzałki dokowania po jego prawej stronie.
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Rysunek 1.6. Główne elementy edytora Microsoft MakeCode



Dobrze jest, gdy nasz projekt posiada nazwę inną niż „Untitled”. Możemy go nazwać
w polu (6). Projekt o tej nazwie będzie automatycznie zapisywany w chmurze i dostęp-
ny ze strony zarządzania projektami, o ile pracujemy na tym samym komputerze. Do
zapisu projektu na lokalnym dysku służy przycisk save (7). Pliki zapisywane są w for-
macie *.hex i domyślnie do naszej nazwy dopisywane jest na początku „microbit-”, co
oczywiście można zmienić podczas ściągania pliku. Zapis pozwala nie tylko na lokalne
przechowywanie projektu, ale przede wszystkim na załadowanie programu do fizyczne-
go urządzenia. Kliknięcie w Download po lewej stronie pola nazwy (6) uruchomi pro-
stego kreatora, ułatwiającego zapis i załadowanie projektu, jednak w dalszej części nie
będziemy korzystać z tej funkcjonalności.

Pierwszy program
Jak  już  wspomniano  wcześniej,  pierw-

szym  programem,  jaki  napiszemy,  będzie
„Migające  serce”.  Celem tej  części  i  dal-
szych nie jest jednak nauka programowania
modułu micro:bit,  ale  przedstawienie pod-
stawowej sesji pracy z nim.

W nowym projekcie (patrz rysunek  1.6)
z  palety  bloków wybieramy grupę  Basic
(rysunek  1.7).  Po jej  rozwinięciu widzimy
podstawowe bloki, które od obszaru edycji
możemy  przenosić  metodą  „przeciągnij  i
upuść”.  Wybieramy blok  show icon,  po-
zwalający wyświetlać na matrycy LED mi-
cro:bita predefiniowane ikony, i przeciąga-
my do wnętrza bloku  forever. Nasz pro-
gram powinien wyglądać następująco:

Domyślną ikoną bloku show icon jest
serce. Używając strzałki rozwijania z pra-
wej jego strony, można wybrać inną, przy-
gotowaną  przez  programistów  micro:bita.
Od tej chwili w panelu podglądu ((2) na ry-
sunku  1.6)  będziemy  mogli  obserwować
symulowane  działanie  modułu  (rysunek
3.5).
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Rysunek 1.7. Grupa „Basic” w palecie 
bloków

Listing 1.1

Rysunek 1.8. Przykładowy, symulowany 
podgląd działania modułu w trakcie 
tworzenia programu



Następnie z grupy Basic wybierzmy show leds, blok który pozwala na wyświe-
tlenie dowolnej, samodzielnie zaprojektowanej ikony 5 × 5 i przenieśmy go do bloku
forever poniżej  bloku  wyświetlającego  serce  (listing  poniżej).  Domyślnie  blok

show leds wygasza wszystkie diody, jednak można je  włączyć poprzez kliknięcie.
Jest oczywistym, że panel podglądu zareaguje na wprowadzone w kodzie zmiany.

Blok on start jest w tym projekcie zbędny i można bez problemu go usunąć. Moż-
na także sprawdzić, co się wydarzy, gdy jakąś ikonę umieścimy w tym bloku lub zmo-
dyfikować program z bloku forever, zmieniając lub dodając ikony.

Zapis programu
Program jest gotowy, jednak działanie symulowane nie może równać się z progra-

mem działającym na rzeczywistym urządzeniu. Na początku musimy zapisać program
na dysku. W tym celu wpisujemy nazwę w polu (6) na rysunku 1.6, w naszym przypad-
ku „Migające serce”, i wciskamy przycisk z symbolem dyskietki (rysunek 1.9), aby za-
pisać w katalogu, do którego trafiają pobrane dokumenty.  Zazwyczaj jest  to katalog
„Pobrane”, ale jest to zależne od lokalnych ustawień systemowych. 

Pobranemu plikowi  zostanie  nadana  nazwa „microbit-Migające_serce.hex”.  Samo
rozszerzenie nazwy sugeruje, że została wykonana jakaś forma kompilacji skrośnej, jed-
nak pliki hex stanowią zrozumiałą dla urządzenia formę pośrednią, gdyż zawierają peł-
ną informację o projekcie i mogą z powrotem zostać zaimportowane do edytora.
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Podłączenie modułu micro:bit do komputera
Micro:bit  podłącza  się  do

komputera  bezpośrednio  ka-
blem USB, który może służyć
także  do  zasilania  modułu.
Nowo  zakupione  urządzenie
posiada  załadowany  bardzo
ciekawy  program  demonstru-
jący  wiele  możliwości
micro:bita.  Po  podłączeniu
micro:bit  jest  widziany  jako
dysk  zewnętrzny  (rysunek
1.10)  o  pojemności  około
67 MB, zawierający dwa pliki
tylko  do  odczytu:  „DETA-
ILS.TXT”  i  „MICRO-
BIT.HTM”. W rzeczywistości
micro:bit  nie  zachowuje  się

jak „zwykły” pendrive. Wbudowane oprogramowanie zarządza jego zawartością, a pliki
inne niż dwa początkowe mogą znajdować się na nim tylko przejściowo.

Ładowanie programu
Ładowanie programu jest bardzo proste. Wymaga jedynie skopiowania pliku z roz-

szerzeniem „hex”, w naszym przypadku „microbit-Migające_serce.hex” (o ile nie zmie-
niliśmy nazwy) do zamontowanego jako zewnętrzny dysk micro:bita. Przesyłaniu pro-
gramu towarzyszyć będzie szybkie miganie diody znajdującej się z tyłu modułu pomię-
dzy gniazdem micro-USB a przyciskiem  reset.  Plik „microbit-Migające_serce.hex”
będzie przez chwilę obecny w widoku zawartości systemu plików MICROBIT. Następ-
nie nastąpi automatyczne odmontowanie tego systemu i jego ponowne zamontowanie.
Stan systemu plików powróci do początkowego stanu (jak na rysunku 1.10), z tym że
napisany przez nas program będzie załadowany do pamięci modułu micro:bit,  a sam
układ przystąpi od razu do jego wykonania. Pozostaje tylko odłączenie modułu od kom-
putera i podłączenie baterii, aby zademonstrować, że program działa już niezależnie na
samym tylko micro:bicie. 

Modyfikacje
Ponieważ  rozdział  ma  charakter  typowo  wprowadzający,  a  nie  programistyczny,

można spróbować działania przycisku Download na stronie edytora MakeCode. Być
może taki sposób pracy wyda się komuś bardziej przystępny.

Warto także spróbować działania bloku on start, umieszczając w nim własną iko-
nę. Można przy tym spróbować w różnych kombinacjach usuwać bloki  on start i

forever, sprawdzając tym samym ich funkcje w programie.
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Rysunek 1.10. Podgląd systemu plików MICROBIT w 
systemie Linux Fedora



2. Podstawowe wejścia i wyjścia micro:bit

Cel
Poznanie  podstaw  programowania  modułu  micro:bit  z  wykorzystaniem  języka

Blocks oraz umieszczonych na płytce micro:bit czujników i matrycy LED.

Wymagania:
• moduł BBC Micro Bit z akcesoriami: kabel USB i koszyk na baterie (opcjonal-

nie).

Podstawowe składniki programów
Wszystkie dostępne w danej chwili bloki, których można użyć w programie, znajdują

się w palecie komponentów (rysunek 2.1). Wszystkie bloki w palecie, ze względu na ich
ilość, są pogrupowane tematycznie, a każda z grup ma określony kolor, który dziedziczą
wszystkie bloki do niej należące. Kolorystyka ma znaczenie drugorzędne i służy jedynie
pomocy wizualnej podczas pisania i analizy kodu.

Kluczowe znaczenie w tworzeniu kodu ma natomiast kształt bloków. Składając pro-
gram, wszystkie bloki (z małymi wyjątkami) muszą do siebie pasować. Nie dotyczy to
oczywiście samodzielnych bloków początkowych takich jak on start, forever, de-
finiowanych  własnych  funkcji  czy  obsługi  zdarzeń  (w  przykładowym  programie
umieszczono reakcję na naciśnięcie przycisku). Dodatkowymi blokami „oderwanymi”
od kodu są komentarze. W przykładzie umieszczono komentarz „To jest przykładowy
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Rysunek 2.1. Przykładowy, poprawny od składniowej strony kod, prezentujący 
najważniejsze elementy programu. Po lewej stronie widoczna paleta 
komponentów



program”. Komentarze mają w kodzie kolor beżowy i nie mają znaczenia dla wykona-
nia programu. Do dyspozycji piszącego jest nieograniczony obszar edycji.  Położenie
względne „oderwanych” bloków nie ma znaczenia, bo z ich specyfiki wynika kolejność
ich wykonania.

Wszystkie instrukcje wykonywane sekwencyjnie posiadają trapezowe zatrzaski/zam-
ki. Elementy strukturalne, takie jak warunki (widoczne w przykładzie) i pętle, oprócz
zatrzasków zewnętrznych, mają także zamki wewnątrz pozwalające na utworzenie tak
zwanego ciała.

Owalne zakończenia mają bloki zawierające wartości różnych typów – w przykłado-
wym programie liczbowe. Gdy wynik wykonania jakiegoś bloku zwraca wartość jakie-
goś typu, na przykład jest operacją matematyczną, to zewnętrzny kształt takiego bloku
musi być owalny. Pasują one do elementów mających okrągłe otwory, czyli akceptujące
wartości określonego typu. Najczęściej  dopasowanie elementów niezgodnych typem,
ale zgodnych kształtem jest niemożliwe, bowiem tego typu zgodność jest kontrolowana
już na etapie pisania. Z tego powodu napisanie programu błędnego jest dość trudne.
Ostatnia uwaga dotyczy oczywiście błędów składniowych kodu, a nie błędów polegają-
cych na niezgodnym z założeniami piszącego działania układu.

Może się jednak zdarzyć, szczególnie przy obsłudze zewnętrznych rozszerzeń, błąd
niewychwycony przez edytor MakeCode. Na wyświetlaczu pojawi się wówczas smutna
buźka, a za nią przełączany cyfra po cyfrze kod błędu. W diagnostyce pomocna może
być  wówczas  strona  zawierająca  opis  wszystkich  możliwych  kodów błędów  micro-
bit.org/guide/error-codes/.

Ostatnią ważną grupę bloków stanowią wyrażenia warunkowe oznaczone w kodzie
blokami z ostrymi zakończeniami. Wartości tych bloków przyjmują jedynie dwie warto-
ści „true” lub „false” (prawda lub fałsz), to znaczy stanowią wartości odpowiadające
znanym z innych języków programowania typom boolean.

Powitanie
Pisanie rozpoczniemy od powitania po włączeniu micro:bita do zasilania. Rozpoczy-

namy od nowego, pustego projektu.

Ponieważ startowe rozmieszczenie bloków on start i forever jest jak na listingu
2.1, to może się okazać, że fragmenty kodów z różnych bloków będą nachodziły na sie-
bie. Nie ma to wpływu na działanie programu, ale utrudnia jego czytanie. Można w ta-
kim przypadku przemieścić blok wraz z ciałem w inne miejsce obszaru edycji, a kiedy
jest to wygodne zmienić powiększenie (zoom) przy pomocy przycisków +/- pod edyto-
rem. 
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Z palety komponentów z grupy Basic, zawierającej najczęściej używane bloki, wy-
bieramy  show string i  umieszczamy w bloku  on start.  Następnie możemy do-
myślny napis (string) zamienić na własny, na przykład „Witaj!” (listing 2.2).

Wynikiem działania programu jest wyświetlenie jednorazowo podczas startu urzą-
dzenia napisu powitalnego, co możemy obserwować w panelu podglądu lub po załado-
waniu na matrycy LED micro:bita. 

Należy podkreślić, że programowanie micro:bita odbywa się wysokopoziomowo. Już
na przeanalizowanych przykładach widać, że API dla samej tylko matrycy LED stanowi
funkcje o bardzo dużej złożoności na poziomie urządzenia.  Wyświetlane poprzednio
ikony  były  statyczne,  natomiast  wyświetlanie  napisów  ma  wbudowany  mechanizm
przewijania tekstu.

Własna ikona
Po wyświetleniu powitania matryca wygasza się, bo blok forever jest pusty. Umie-

śćmy w nim jedną z gotowych ikon. W prezentowanym przykładzie jest to szachowni-
ca. Wybieramy zatem blok Basic/show icon i umieszczamy go w bloku forever.
Następnie strzałką obok ikony rozwijamy listę predefiniowanych czterdziestu ikon i kli-
kamy w nasz wybór.

Od teraz prezentowany będzie jedynie ten fragment kodu, który bezpośrednio doty-
czy omawianego zagadnienia, dlatego w listingu 2.3 brak jest bloku on start.

Pora na wstawienie własnej ikony. W tym celu wybieramy blok Basic/show icon
i umieszczamy poniżej ikony z szachownicą. Teraz możemy włączyć przy pomocy my-
szy wybrane diody na matrycy. W prezentowanym przykładzie zaprojektowano nega-
tyw poprzedniej szachownicy.
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Otrzymaliśmy migającą szachownicę. Przyspieszenia migania nie da się wykonać w
tym kodzie w sposób prosty, ale można je spowolnić, dodając odpowiednie przerwy
Basic/pause pomiędzy zmianami. W czasie trwania przerwy ekran LED nie wygasza
się, tak więc dodanie pauz powoduje zmniejszenie częstotliwości migania. Domyślną
jednostką pauzy jest milisekunda. Z listy można wybrać predefiniowane wartości lub
wpisać  je  wprost  z  klawiatury  w owalne  pole  bloku.  Zaprezentowane  zastosowanie
przerw w działaniu programu jest nadmiarowe, ale dosyć częsta konieczność ich stoso-
wania, na przykład przy oczekiwaniu na jakieś zdarzenie, spowodowała umieszczenie
tego bloku w grupie Basic.

Przyciski
Wyświetlanie różnego rodzaju komunikatów i obrazów na matrycę LED może być

ciekawe, ale prawdziwa przygoda z systemami wbudowanymi rozpoczyna się z chwilą,
gdy mogą one reagować na zmieniające się czynniki zewnętrzne lub wchodzić w inte-
rakcję z użytkownikiem. 
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Do naszego programu dodamy jakąś reakcję na naciśnięcie umieszczonego na przed-
niej stronie płytki micro:bit przycisku. Do wyboru mamy A, B oraz A+B. W ostatnim
przypadku API micro:bita zwalnia nas z nieoczywistego zdefiniowania równoczesności
naciśnięcia przycisków.

Jasnym jest, że określenie, czy przycisk został naciśnięty czy nie, wymaga użycia ja-
kiegoś warunku. W tym celu użyjemy bloku Logic/if, który umieścimy w tym mo-
mencie programu, w którym chcemy, aby to zdarzenie było sprawdzone. W naszym
przykładzie będzie to po drugiej  półsekundowej przerwie. Następnie z grupy  Input

blok button A is pressed wstawiamy w warunek if w miejsce, gdzie domyślnie
wpisano wartość  true, a wnętrze warunku wypełniamy pojedynczym blokiem  show

icon i wybieramy którąś z listy ikon. W przykładowym programie jest to happy. Jeżeli
warunek jest spełniony, to znaczy wciśnięto przycisk A, co jest sprawdzane jednorazo-
wo, to przez moment na wyświetlaczu zobaczymy uśmiechniętą buźkę i układ powróci
do normalnego przebiegu programu. Gdy będziemy trzymać przyciśnięty przycisk, to
przy każdym przebiegu pętli forever spełniony będzie warunek naciśnięcia i zamiast
migającej szachownicy będziemy widzieć w kółko powtarzający się schemat: szachow-
nica → negatyw szachownicy → uśmiechnięta buźka → szachownica.

Możemy poprawić nasz program. Wprawdzie nadal naciśnięcie przycisku powinno
pojawić się w odpowiednim momencie, ale tym razem jego przytrzymanie spowoduje
zatrzymanie uśmiechniętej buźki na wyświetlaczu. Podmienimy w tym celu warunek if

na pętlę while (dopóki). W tym celu usuwamy z programu warunek i wybieramy blok
Loops/while i wstawiamy w to samo miejsce. Podobnie jak poprzednio ciało pętli bę-

dzie zawierało wyświetlenie ikony happy, a warunek decydujący o wykonaniu zawar-
tości pętli będzie postaci button A is pressed.
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Na listingu  2.7 widać ciekawą cechę edytora MakeCode. Zamiast usuwać blok  if
został on „wyrwany” z kodu i umieszczony obok. Ma on niezakotwiczone zamki, więc
nie stanowi fragmentu wykonywanego programu i jest przez niego ignorowany. Fakt ten
uwidacznia się wyszarzeniem nieczynnych bloków.

Przerwania
Często zachodzi potrzeba nagłej reakcji na zdarzenie, niezależnie od aktualnego sta-

nu programu. Gdyby przebieg bloku-pętli forever był bardzo szybki, wówczas nie od-
czuwalibyśmy opóźnienia  na  zdarzenie  przyciśnięcia  przycisku.  W takim schemacie
często działają systemy wbudowane – odczyt wejść → przetwarzanie danych → zapis
wyjść. Ponieważ jednak w poprzednim przykładzie użyliśmy dwóch półsekundowych
pauz, to na reakcję musimy zaczekać, w najgorszym przypadku nawet jedną sekundę. W
systemach komputerowych, a w szczególności systemach wbudowanych, żeby uniknąć
takiej sytuacji, wykorzystuje się tak zwaną obsługę przerwań. Polega ona na tym, że
niektóre wejścia mogą reagować na zdarzenia, przerywając nagle tok programu i odda-
jąc  kontrolę  specjalnym procedurom,  przeważnie  o ograniczonych funkcjonalności  i
czasie trwania. Osoby programujące inne systemy wbudowane dobrze wiedzą, jak trud-
ny może być to temat. Na szczęście w przypadku programowania micro:bita w języku
Blocks możemy taki efekt otrzymać bardzo łatwo.

Dodajmy do naszego programu pomiar temperatury inicjowany naciśnięciem przyci-
sku B. Z palety  komponentów wybieramy blok nieposiadający zewnętrznych zamków
Input/On button A pressed i zmieniamy A na B. Blok ten umieszczamy w dowolnym
miejscu poza głównym programem.
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Wewnątrz tego bloku umieścimy wszystkie instrukcje, które wykonają się po naci-
śnięciu przycisku B. W powyższym przykładzie wyświetlimy liczbę, którą będzie bieżą-
ca temperatura procesora (blok Input/temperature). Powinna być ona bliska tempe-
raturze otoczenia. Zamiast  show number można użyć  bloku show string, wów-
czas wartość temperatury zostanie automatycznie zrzutowana na ciąg znaków i wynik
wykonania będzie identyczny. Do liczby dodana została także jednostka, gdzie znak "
udaje brakujący w kodzie ASCII symbol stopnia.

Inne czujniki
Z użyciem bloków grupy Input możemy wykorzystać większość istotnych wejść i

wyjść micro:bita, w tym także tych skojarzonych z odpowiednimi czujnikami i LED-
ami. Wszystkie opisane zostały w rozdziale 1 i zaznaczone na rysunku 1.3. Są one do-
stępne jako niesamodzielne bloki zwracające wartość liczbową lub logiczną, a niektóre
mogą być wykorzystane jako przerwania programowe. W takim przypadku bloki te nie
posiadają zewnętrznych zatrzasków. Posiadanie przez micro:bita zarówno trójosiowego
akcelerometru, jak i trójosiowego magnetometru powoduje, że urządzenie może rozpo-
znawać swoją orientację w przestrzeni i stan ruchu.

Jako przykład zastosowania akcelerometru zaprogramujemy urządzenie w taki spo-
sób, aby „denerwowało się” przy próbie jego potrząsania. Z palety wybieramy blok In-

put/on shake,  tym samym decydując się  na powiązanie akcelerometru z  obsługą
przerwań. Możemy też sprawdzać stan akcelerometru „na żądanie”, wykorzystując blok
Input/is shake gesture. Wewnątrz bloku  on shake umieszczamy blok  show
icon wyświetlający zdenerwowaną buźkę angry. Rozwinięcie listy (strzałeczki w dół

przy shake) prezentuje spektrum wbudowanych metod pozwalających na detekcję, co
fizycznie dzieje się z urządzeniem, a w szczególności umożliwia rozpoznanie orientacji
urządzenia względem ziemi.

Można zatem umieścić wiele niezależnych bloków rozpoznających, czy urządzenie
jest w pionie czy w poziomie. Wszystkie te zdarzenia zwracają wartość logiczną true
lub false i tylko takie mogą służyć jako przerwania. Gdybyśmy chcieli wykorzystać
akcelerometr jako przyrząd pomiarowy, możemy mierzyć przyspieszenia niezależnie w
każdej z trzech osi lub wypadkowe za pomocą bloku Input/acceleration.
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Kompletny program

Po złożeniu wszystkich wyżej opisanych elementów powinniśmy otrzymać program
podobny do tego z listingu  2.10 (względne rozmieszczenie głównych bloków nie ma
znaczenia).

Modyfikacje
Informacje  zawarte  w  tym  rozdziale  wystarczają  do  samodzielnego  poznawania

wszystkich fizycznych komponentów micro:bita. Ostrożności wymaga jedynie korzy-
stanie z magnetometru, przed użyciem którego należy wykonać kalibrację czujnika.
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3. Elektroniczne kostki do gry

Cel
Nauka  posługiwania  się  własnymi  zmiennymi  i  funkcjami  zdefiniowanymi  przez

użytkownika oraz wprowadzenie do bezprzewodowej komunikacji pomiędzy moduła-
mi.

Wymagania:
• dwa moduły BBC Micro Bit z akcesoriami.

Wprowadzenie
Projekt dużo prostszej elektronicznej kostki znajduje się w tutorialu na stronie zarzą-

dzania projektami makecode.microbit.org. W tym rozdziale skupimy się jednak na wy-
korzystaniu komunikacji radiowej do symulacji jednoczesnego rzutu dwoma kostkami.

Umiejętność wykorzystania bezprzewodowego przesyłania informacji w micro:bicie
jest o tyle istotna, że dosyć często, przy projektach średniej lub dużej złożoności, może
zabraknąć fizycznych wejść/wyjść. Szczególnie przy korzystaniu z zewnętrznych mo-
dułów przyłączanych do złącza stykowego, zabierana jest możliwość dołączenia czego-
kolwiek. Wówczas niezbędne może okazać się skorzystanie z drugiego modułu z wol-
nymi pinami, a wtedy urządzenia muszą w jakiś sposób wymienić między sobą infor-
macje.

Dlatego dla micro:bita istnieje szereg funkcji usprawniających i ułatwiających reali-
zację bezprzewodowej komunikacji. Znajdują się one w palecie komponentów Radio i
Radio/more.

Elementarna kostka
Najprostsza kostka losuje liczbę z zakresu od 1 do 6 i wyświetla ją na matrycy LED.

Korzystając z przerwania Input/on shake (patrz rozdział 2), można napisać program
nie zawierający w ogóle bloków on start i forever.

Do wygenerowania losowej liczby użyliśmy bloku Math/pick random zwracają-
cego wartość całkowitą w definiowanym przez użytkownika zakresie. Na przykładzie
tego prostego programu wyłania się pewna wada programowania na tak wysokim po-
ziomie3. Powstają bowiem pytania: czy wylosowana liczba na stałe pojawi się na wy-
świetlaczu, czy tylko przez chwilę, jak wpłynie na wykonanie dodanie bloku forever

3 Poziom języka w programowaniu nie odnosi się do jego zaawansowania lub profesjonalizmu 
programisty, ale jest pojęciem wyrażającym ilość elementarnego kodu kryjącego się za pojedynczymi
instrukcjami języka.

23

Listing 3.1



niezawierającego i zawierającego bloki obsługi wyświetlacza? Niestety odpowiedzi na
te pytania nie jesteśmy w stanie udzielić na podstawie analizy samego kodu. Musimy
uciec się do przestudiowania dokumentacji technicznej lub po prostu sprawdzić. Bardzo
pomocny w takich sytuacjach jest panel podglądu. Wyczerpującą porcję wsparcia tech-
nicznego dostaniemy także na stronie support.microbit.org, a wraz z coraz głębszym po-
znawaniem modułu będziemy z pewnością coraz częściej tam zaglądać. Odpowiedzią
na postawione pytania jest natomiast stwierdzenie, że stan wyświetlacza jest buforowa-
ny  do  czasu  zapisu  innej  jego  zawartości  lub  wyczyszczenia  Basic/more/clear
screen.

Kostki takiej możemy używać zamiast zwykłej rzucanej kostki do gry, jednak ma
ona jedną wadę. Po potrząśnięciu, gdy wylosowana liczba się powtarza, nie mamy pew-
ności, czy losowanie nastąpiło, czy nie, bo być może potrząśnięcie było zbyt słabe. Dla-
tego wyświetlenie wylosowanej liczby powinniśmy poprzedzić jakąś formą komunikatu
„uwaga losuję”, na przykład przez wygaszenie ekranu lub wyświetlenie wybranej przez
nas ikony, jak na listingu 3.2.

Zmienne
Modyfikowanie zaprezentowanej kostki może być problematyczne,  gdy będziemy

chcieli dodać pewne funkcjonalności w bloku  forever, dlatego przekształcimy pro-
gram tak, aby blok  on shake tylko zmodyfikował pewną zmienną, która w dalszym

ciągu posłuży do sterowania przebiegiem bloku forever.
Bloki zawierające i operujące na

zmiennych  znajdują  się  w  grupie
Variables.  Na początku grupa ta
jest  pusta,  a bloki  pojawiają  się  w
niej wraz z deklaracjami użycia ko-
lejnych  zmiennych.  Aby  utworzyć
nową zmienną należy rozwinąć gru-
pę  Variables i  kliknąć  Make a
Variable (rysunek 3.1). Pojawi się
wówczas okienko dialogowe umoż-
liwiające  wpisanie  nazwy.  W  pre-
zentowanym przykładzie, zgodnie z
zasadą  opisowego  nazewnictwa
zmienną przechowującą wynik rzu-
tu  kostką  nazwiemy
liczba_oczek.
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Rysunek 3.1. Ogólny widok grupy Variable i 
tworzenie nowej zmiennej



Zadeklarowane w ten sposób zmienne nie są od razu widoczne w programie, ale są w
nim dostępne i wszystkie mają charakter globalny.

W bloku on shake zrezygnowaliśmy z wyświetlenia wyniku na rzecz przekształce-

nia zmiennej liczba_oczek na wylosowaną liczbę, a samo wyświetlenie przeniesione
zostało do bloku forever. Ten przykład demonstruje sytuację, w której niezbędne jest

użycie bloku on start4. Przypisujemy w nim do zmiennej  liczba_oczek wartość,
która nie może być otrzymana w wyniku rzutu kostką, tak aby przed pierwszym losowa-
niem wyświetlacz mógł pozostać wygaszony. Zapewnia nam to sprawdzenie warunku
if w pętli forever.

Ten program posiada kilka wad. Po pierwsze za każdym razem w pętli  forever
sprawdzamy, czy jesteśmy na początku programu. Po drugie nie zyskujemy wiele w od-
chudzeniu bloku on shake, bo nadal konieczne jest wyświetlanie w nim informacji o
uruchomieniu losowania. Po prostu, w rozważanym przykładzie nie jest możliwe prze-
niesienie show icon do bloku forever, ponieważ wówczas widzielibyśmy go przed

każdym show number, a nie tylko przy losowaniu. Po załadowaniu powyższego pro-
gramu do micro:bita możemy zauważyć jeszcze jeden ciekawy, a niepożądany efekt.
Nie wiadomo bowiem, w jakim momencie bloku forever nastąpi zdarzenie on sha-
ke. Możemy czasami zaobserwować, że po informacji o losowaniu matryca LED przez

moment wyświetla starą, znajdującą się w buforze wartość, zanim w bloku  forever
zostanie zmienione wyświetlanie zmienne liczba_oczek.

Zmienne typu boolean
Nie dyskwalifikuje to programu w ogólności, ale postarajmy się usunąć te „usterki”.

W  tym  celu  wprowadzimy  nową  zmienną  logiczną  (typu  boolean)  o  nazwie
czy_nowy_los.

4 Ten przykład jest o tyle niefortunny, że w języku Blocks zadeklarowane zmienne są automatycznie 
inicjalizowane liczbą całkowitą „0”. Zatem pominięcie „set” nie zmieniłoby działania programu. 
Jednak dobra praktyka programistyczna nakazuje nieużywanie niezdefiniowanych zmiennych.
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Jest  to  ciekawy  przy-
padek wyjątku  od reguły
dopasowywania  bloków
kształtami i przykład nie-
licznej  okazji  do  popeł-
nienia  błędu,  gdyż  od
przypisania  wartości  jed-
nego  typu,  dalej  typ  ten
będzie w programie kon-
trolowany  (rysunek  3.2).
Widać wyraźnie na rysunku, że wartość logiczna true o ostrych zakończeniach bloku
pasuje w miejsce wartości o zaokrąglonych brzegach, a zmiana jej typu w dalszej części
programu nie jest możliwa.

Elementarna kostka inaczej
Zmienna  czy_nowy_los modyfikowana w trakcie losowania w bloku  on shake

służy do informowania programu głównego o rzucie kostką. Tylko gdy nastąpi zmiana
jej wartości z false na true, uruchomimy wyświetlanie wyniku i z powrotem zmieni-

my jej wartość na false. W ten sposób też unikamy konieczności nadawania wartości
„0” zmiennej liczba_oczek w bloku on start, ale musimy zainicjalizować zmien-

ną czy_nowy_los wartością false.

Sprawdzanie  czy_nowy_los = true jest nadmiarowe, bo sama zmienna jest lo-
giczna  i  przyjmuje  wartość  true lub  false.  Wystarczyłoby  if(czy_nowy_los).

26

Rysunek 3.2. Niezgodność typów w języku Blocks

Listing 3.4



Wielu programistów uznałoby konstrukcję z listingu  3.4 za niezbyt poprawną. W po-
czątkowej fazie nauki programowania sprawdzenie warunku jak w programie 3.4 wyda-
je się czytelniejsze, dlatego na razie będziemy je tak zapisywać, z czasem przechodząc
do formy krótszej.

Otrzymaliśmy program działający identycznie jak króciutki  program elementarnej
kostki z jednym blokiem on shake. Może to rodzić pytanie: czy takie działanie, poza
walorami dydaktycznymi związanymi z nauką posługiwania się zmiennymi różnych ty-
pów, ma też inne korzyści? Programiści klasycznych systemów wbudowanych od po-
czątku staraliby się pisać właśnie w ten „trudniejszy” sposób ze względu na minimalizo-
wanie działań wykonywanych w trakcie obsługi przerwania. W końcowym przykładzie
w trakcie przebiegu bloku  on shake nie wykonujemy zadań związanych z obsługą
wejścia/wyjścia (na przykład wyświetlanie wartości czy ikony), a jedynie modyfikuje-
my wartość dwóch zmiennych definiujących stan układu.

Funkcje
Rzeczywiste kostki do gry zazwyczaj mają na ściankach oczka, a nie liczby. Możemy

zatem zamiast liczb wyświetlać zaprojektowane przez siebie ikony naśladujące wyglą-
dem ścianki kostki. Wymaga to zamiany show number(liczba_oczek) w głównym

programie na kaskadę if … else if … … else5. Takie działanie jest poprawne, ale
blok show leds pozwalający na zaprojektowanie własnej ikony jest na tyle duży, że
sześć takich dodatkowych bloków w kodzie może znacząco utrudnić analizę programu.
Przeniesiemy więc projekty własnych ikon do sześciu bezparametrowych funkcji.

Definiowanie funkcji jest możliwe po wybraniu z palety komponentów Advanced/

Functions/Make a Function. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Edit Func-
tion (rysunek 3.3). Zmieniamy nazwę doSomething na dowolną własną. W przykła-
dzie utworzyliśmy sześć funkcji o nazwach: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć oraz sześć. Po
utworzeniu funkcji w grupie Advanced/Functions/Make a Function pojawia się
blok jej wywołania. 

5 W MakeCode Blocks nie ma instrukcji wyboru case.
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Nie jest to rozwiązanie bardzo eleganckie, ale pozwala zwiększyć czytelność progra-
mu głównego, bowiem można odsunąć definicje funkcji poza obserwowany obszar edy-
cji.

Funkcje z parametrami
Funkcje  w  MakeCode  Blocks  mogą  także  przyjmować  parametry.  Można  dzięki

temu napisać metodę wyświetlenia kostki, w której zareaguje ona sama na wylosowaną
liczbę oczek. W tym celu w czasie tworzenia funkcji (rysunek 3.3) musimy dodać para-
metr liczbowy (Add parameter/Number). Teraz można całą kaskadę warunków prze-

nieść do tej funkcji (w naszym przypadku wyświetl_kostkę).
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Na listingu 3.6 nie jest widoczna cała funkcja, ale nie przeszkadza nam to w analizie
działania programu, wręcz przeciwnie.  Wystarczająca dla nas jest  wiedza,  jak działa
dana funkcja, a nie szczegóły jej implementacji.

Na uwagę zasługuje także fakt, że parametr num jest lokalny, a jego zasięg ogranicza

się do ciała funkcji  wyświetl_kostkę. Nie znajdziemy go zatem na liście  Varia-
bles i aby z niego skorzystać, możemy go kopiować, albo wprost przeciągać z nagłów-
ka funkcji.

Komunikacja radiowa
W wielu grach, jak na przykład w Backgammonie lub Monopoly, wykonujemy jed-

noczesny  rzut  dwoma  kostkami.  Do  tego  celu  możemy  także  wykorzystać  moduł
micro:bit,  przy czym najlepiej  jeżeli  będziemy dysponowali  dwoma egzemplarzami.
Możemy wówczas wykorzystując komunikację radiową dokonać tylko jednego „potrzą-
śnięcia” jako równoczesnego rzutu dwiema kostkami zamiast wykonywać niezależne
losowania na obu modułach.

Musimy na początek zdecydować się na model komunikacji: niesymetrycznej typu
klient-serwer czy symetrycznej P2P. Inaczej mówiąc, w pierwszym przypadku jeden z
modułów jest nadrzędny i decyduje, jak ma się zachować (kiedy losować) drugi moduł,
a w drugim przypadku oba moduły są równorzędne i każdy może zdecydować o akcji
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losowania i powiadomić drugi moduł. Drugie rozwiązanie w przypadku micro:bita ma
tę przewagę, że pozwala na napisanie tylko jednego, wspólnego dla obu modułów pro-
gramu. Może być za to w niektórych, szczególnie zawierających większą liczbę urzą-
dzeń, projektach dużo bardziej wymagające dla programisty. Rozwiązanie P2P wybie-
rzemy jako przykładowe. Pierwsze zadanie może natomiast mieć walor dydaktyczny w
pracy zespołowej.

Komunikator „Tak/Nie”
Wykorzystywanie komunikacji radiowej umożliwia grupa  Radio. Najpierw jednak

w bloku on start należy zadeklarować chęć korzystania z tej możliwości.

Wybieramy blok Radio/radio set group i ustawiamy w polu z liczbą kanał z
zakresu 0–255, na którym będziemy pracować. Komunikujące się ze sobą moduły mu-
szą mieć zgodny kanał. W naszym przykładzie wybraliśmy 21.

Przekażemy teraz literę „T” lub „N”, w zależności od naciśniętego przycisku A lub
B, z jednego micro:bita na drugi i wyświetlimy ją na drugim. Wykorzystamy bloki Ra-
dio/send string oraz reakcję na zdarzenie Radio/on radio received.

Napisany program jest  „symetryczny”, umożliwia zatem komunikację obustronną.
Jak widać  on radio received pozwala na odbiór różnego typu informacji, w tym
całych napisów.
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Na symulowanym w panelu podglądu działaniu programu (na rysunku 3.4 w widoku
pełnoekranowym),  po wysłaniu  komunikatu,  automatycznie  pojawi  się  drugi  moduł.
Można docenić, w tej sytuacji, znaczenie kolorystyki urządzeń.

Gdyby modułów działających na tym samym kanale było więcej, to nadawanie od-
bywałoby się na zasadzie broadcastingu i tę samą informację mogłyby odebrać wszyst-
kie urządzenia.

Dwie kostki
Możemy teraz poskładać wszystko w jeden projekt.

W widoku programu pominięto definicję funkcji wyświetl_kostkę, która jest taka

sama jak dla pojedynczej kostki. Dodano natomiast w bloku  on start blok  radio
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naciśnięto przycisk B, a po prawej przycisk A



set group, co pozwala na korzystanie z komunikacji radiowej. W bloku on shake
dodano także wysłanie komunikatu do drugiego urządzenia w postaci liczby „0” infor-
mującego, że nastąpił rzut kostkami. Wartość liczby w komunikacie jest bez znaczenia,
bo drugi moduł reaguje na odebranie liczby niezależnie od jej wartości i nigdzie jej nie
wykorzystuje. Na odebranie komunikatu radiowego moduł musi zareagować tak samo
jak na potrząśnięcie, z tą różnicą, że nie odsyła radiowo żadnej wiadomości, stąd podo-
bieństwo zawartości bloków on shake i on radio received. Dodatkowo program
jest o tyle uniwersalny, że działa dla dowolnej liczby kostek, w tym także pojedynczej.

Modyfikacje
Istnieje  możliwość

jeszcze  większego  od-
chudzenia bloków obsłu-
gujących  przerwania.
Można tylko stwierdzić,
że losowanie nastąpiło, a
samego  aktu  losowania
dokonać w bloku fore-

ver.
Niewielkim nakładem

pracy można zmodyfiko-
wać program w taki sposób, aby naśladował zachowanie kostek używanych w grze Far-
mer  opracowanej  przez  polskiego  matematyka  Karola  Borsuka  podczas  niemieckiej
okupacji Warszawy w czasie II wojny światowej. Dwie kostki do Farmera mają kształt
dwunastościanów foremnych, a na ściankach symbole zwierząt: królików, owiec, świń,
krowy, konia, wilka i lisa. Do zadań opracowania takich kostek należałoby zaprojekto-
wanie ikon jednoznacznie reprezentujących zwierzęta oraz losowanie zgodne z zasada-
mi prawdopodobieństwa, bowiem obie kostki są różne i różna jest liczba zwierząt na
kostkach. Niemożliwe jest zatem, w takim przypadku, napisanie programu symetrycz-
nego.

Innym zadaniem jest napisanie programów dla trzech micro:bitów, dla których jeden
jest nadrzędny i ten właśnie decyduje, kiedy następuje losowanie, a dwa pozostałe tylko
wyświetlają wyniki rzutu. Złożoność zadania jest uzależniona od roli odbiorników. Wy-
chodząc od programu dla dwóch kostek, wystarczy że nadajnik wyśle jakąkolwiek licz-
bę, a oba odbiorniki dokonają losowania (w odpowiedzi na zdarzenie odbioru liczby) i
wyświetlenia wyniku. Znacznie trudniejszym zadaniem jest losowanie obu liczb na na-
dajniku, kiedy odbiorniki są tylko wyświetlaczami wyniku. Trzeba wtedy bowiem, nie
tylko przesłać dwie liczby, lecz także muszą one trafić do odpowiedniego modułu. Moż-
na to zrobić na wiele sposobów, na przykład: 

• przez zastosowanie nazwanych zmiennych, co jest  możliwe drogą radiową w
micro:bicie,

• kodując informację przez wysyłanie liczb z innych zakresów (nie tylko od 1 do
6),
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• kodując informacje w inny sposób,
• wysyłając  dodatkowe dane  informujące  moduły,  który  z  nich  ma  ignorować

dane,
• używając bloku Radio/more/radio set transmit serial number do-

łączającego numer seryjny modułu do wszystkich nadawanych danych,
• przez korzystanie z różnych kanałów.
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4. Wizytówka

Cel
Nauka podłączania zewnętrznych modułów do micro:bit na przykładzie wyświetla-

cza graficznego oraz kontrolowanie czasu działania układu.

Wymagania:
• moduł BBC Micro Bit z akcesoriami,
• wyświetlacz Waveshare LCD 1.8".

Zewnętrzne moduły
Pomimo że poznane w poprzednich rozdziałach, zarówno sprzętowe, jak i programo-

we,  elementy  modułu  BBC Micro  Bit  są  wystarczające  do  realizacji  nawet  bardzo
skomplikowanych projektów, to czasami warto rozważyć możliwość rozszerzenia funk-
cjonalności modułu o dodatkowe lub lepsze czujniki. Także komunikacja z użytkowni-
kiem przy pomocy matrycy LED o wymiarach 5 × 5 diod, pomimo że pozwala na wy-
świetlenie dowolnego tekstu, nie może być uznana za wydajną i estetyczną. Jeżeli mo-
duł ma wyprowadzać dużo danych dla użytkownika, warto rozważyć podłączenie ze-
wnętrznego wyświetlacza.

Jedną  z  najważniejszych  grup modułów rozszerzeń  są  ekspandery  wyprowadzeń.
Ułatwiają one dostęp do fizycznych styków (pins). W micro:bicie w prosty sposób moż-
na podłączyć się jedynie do 3 pinów przy pomocy „krokodylków” lub wtyków banano-
wych. Rodzajów ekspanderów jest dosyć dużo, dlatego należy dokonać wyboru na pod-
stawie analizy konkretnego projektu.

Przy zakupie różnego typu rozszerzeń warto także zwrócić uwagę na stany magazy-
nowe polskich sklepów internetowych z artykułami przeznaczonymi do automatyki i ro-
botyki, tak aby uniknąć kilkutygodniowego czekania na przesyłki z Dalekiego Wscho-
du.

Asortyment dodatków do micro:bita jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi:
• ekspandery wyprowadzeń,
• dodatkowe czujniki – zarówno pojedyncze, jak i zestawy,
• sterowniki silników i zewnętrzne przekaźniki,
• moduły Wi-Fi,
• różnego rodzaju wyłączniki, gamepady, a nawet proste konsole gier,
• mikrofony, beepery, głośniki,
• wyświetlacze i panele LED,
• platformy robotów,
• i inne.

Bardzo dobrym źródłem informacji, a czasami nawet inspiracji, są internetowe skle-
py dla robotyków. Jeżeli nie znajdziemy tam pełnej informacji o rozszerzeniu w języku
polskim, to na pewno dowiemy się, gdzie szukać dodatkowej dokumentacji w języku
angielskim.
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Ładowanie rozszerzeń
Praca  z  zewnętrznym,  dodatkowym urządzeniem,  przyłączanym bezpośrednio  do

szyny stykowej (pins) micro:bita, zaprezentowana zostanie na przykładzie zewnętrzne-
go, dedykowanego kolorowego wyświetlacza LCD o przekątnej 1.8" i  rozdzielczości
160 × 128 pikseli. Dokumentację techniczną można znaleźć na stronie producenta Wa-
veshare www.waveshare.com/wiki/1.8inch_LCD_for_micro:bit.

Wyświetlacz komunikuje się przez in-
terfejs SPI. Dzięki standaryzacji interfej-
su może on być podłączany także do in-
nych systemów i urządzeń. Nie będziemy
musieli, na szczęście, znać protokołu SPI,
aby  używać  tego  wyświetlacza  wraz  z
modułem micro:bit.

Najważniejsze jest, jeżeli dodatek jest
wspierany przez micro:bit, spowodować,
by odpowiednie bloki odpowiedzialne za
obsługę  modułu  pojawiły  się  w  postaci
nowej grupy w palecie komponentów jak
na  rysunku  4.1.  Można  to  uzyskać  na
dwa sposoby: albo rozwijając grupę  Ad-

vanced i  wybierając  Extensions (rysunek
4.2a), albo w prawym górnym rogu edy-
tora  klikając  More… z  symbolem  koła
zębatego i wybierając Extensions (rysunek 4.2b).

Takie działanie spowoduje wywołanie okna dodawania rozszerzeń (rysunek  4.3a),
gdzie możemy wybrać biblioteki obsługi dla najpopularniejszych dodatków. Różnego

typu rozszerzeń, wspieranych przez różne
grupy oraz przez społeczność, jest bardzo
dużo, dlatego nie jest możliwe umieszcze-
nie ich wszystkich na jednej stronie.

W polu  Search or enter project URL…

możemy spróbować  odnaleźć  dodatki  po
słowie kluczowym lub wprost wpisać ad-
res,  gdzie  przechowywane są źródła roz-
szerzeń. Cały kod dodatków jest utrzymy-
wany przez system kontroli wersji Git. Je-
żeli posiadamy konto w serwisie  github.-
com,  możemy  dołączyć  do  społeczności
micro:bita i tworzyć nowe, a nawet mody-
fikować  istniejące  dodatki.  Rozszerzenia
dla naszego wyświetlacza znajdują się  w
repozytorium  https://github.com/wave-
share/WSLCD1in8,  wpisujemy więc jego
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Rysunek 4.2. Metody ładowania 
rozszerzeń z poziomu edytora MakeCode

Rysunek 4.1. Dodatkowe bloki obsługujące
wyświetlacz w palecie komponentów

http://www.waveshare.com/wiki/1.8inch_LCD_for_micro:bit


adres w pole Search or enter project URL… i zatwierdzamy. Dla tak zdefinio-
wanego filtru pasuje tylko jeden dodatek (rysunek  4.3b). Możemy się dodatkowo do-
wiedzieć, że ten dodatek jest dostarczony przez użytkownika i nie zatwierdzony przez
Microsoft. Po jego wybraniu zostaniemy automatycznie przekierowani z powrotem do
edytora MakeCode.

Inicjalizacja wyświetlacza
Często  obsługa  zewnętrznych  dodatków  nie

jest intuicyjna i wymaga zerknięcia do dokumen-
tacji technicznej. W przypadku omawianego wy-
świetlacza  zastosowanie  funkcji  rysunkowych
wydaje się oczywiste, ale z samej zawartości gru-
py  LCD1IN8 nie  można  wywnioskować,  jakie
wstępne kroki należy podjąć, aby urządzenie za-
częło działać, ani czy wyświetlacz będzie reago-
wał na bieżąco.

Pracę rozpoczynamy od podpięcia wyświetla-
cza do złącza stykowego micro:bita. Niestety złą-
cze jest symetryczne i zewnętrzne moduły można
podłączyć na dwa sposoby, na szczęście  błędne
założenie nie grozi uszkodzeniem czegokolwiek,
bo czynne są styki tylko po jednej stronie modu-
łu,  po  prostu  rozszerzenie  nie  będzie  działało.
Prawidłowe podłączenie jest  zaprezentowane na
rysunku  4.4. Widać, że dzięki wykorzystaniu in-
nych  wyjść  dla  komunikacji  SPI,  można  nadal
niezależnie korzystać z matrycy LED micro:bita.

Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, żeby ko-
rzystać z wyświetlacza, jest jego inicjalizacja w bloku on start. Służy do tego blok
LCD1IN8/LCD1IN8 Init i jest to jedyny blok konieczny w bloku on start.
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Rysunek 4.4 Micro:bit z 
podłączonym kolorowym 
wyświetlaczem1,8"

Rysunek 4.3. Okno zarządzania dodatkami zwanymi zamiennie rozszerzeniami



Oczywiście w bloku on start mogą znaleźć się także inne bloki ustalające począt-
kowe ustawienia wyświetlania, jak na przykład stopień jasności (w skali od 0 do 10)
podświetlenia ekranu LCD1IN8/set back light level (listing 4.1). Jeżeli tego nie
zrobimy,  ekran  będzie  czarny,  pomimo przyjmowania  poleceń wyświetlających.  Ten
jednak blok może znajdować się w dowolnym miejscu programu, niekoniecznie na po-
czątku, możemy bowiem w trakcie mieć potrzebę zmiany intensywności podświetlania,
na przykład pisząc wygaszacz oszczędzający baterię. Przed wysłaniem jakiejkolwiek in-
formacji do wyświetlacza dobrze jest go wyczyścić blokiem LCD1IN8/Clear screen
and cache. Można zatem przyjąć za regułę, że ten blok też powinien znajdować się w

on start, czego nie ujęto na listingu 4.1.

Ogólny schemat pracy z wyświetlaczem
Omawiany wyświetlacz, podobnie jak matryca LED micro:bita, buforuje informację,

to znaczy po wysłaniu obrazu pozostaje on na ekranie do chwili wyczyszczenia lub wy-
słania  nowych  informacji  i  w  tym stanie  nie  wymaga  odświeżania  programowego.
Czyszczenie ekranu wywołamy przez umieszczenie bloku  LCD1IN8/Clear screen

and cache. Narysowane obiekty, w dowolnej ilości, nie są widoczne na ekranie do
czasu wywołania bloku LCD1IN8/Send display data. Dorysowywanie polega na
definiowaniu nowych obiektów i wysyłaniu ich na wyświetlacz, przy czym nowe nakła-
dane są na stare, w taki sposób, że nadpisywane są tylko piksele, które ulegają zmianie,
zaś cała reszta obrazu pozostaje bez zmian. Można w taki sposób wykasować tylko
część rysunku lub zmienić kolor jakiegoś obiektu przez nadpisanie go. Szeregowa ko-
munikacja  z wyświetlaczem sprawia,  że odświeżanie zawartości jest  dość wolne,  co
może powodować pewne niedogodności w projektach, w których kontrola czasu działa-
nia jest istotna.

Same polecenia rysowania są czytelne.
Mamy do dyspozycji między innymi bloki
wstawiania:  punktu,  linii,  prostokąta  i
okręgu. Każdy obiekt ma jasno zdefinio-
wane własności, takie jak: kolor, rodzaj li-
nii,  wypełnienie  oraz  współrzędne,  przy
czym punkt  (1,1)  znajduje  się  w  lewym
górnym rogu.  Uwaga:  nie  zaczynamy li-
czenia,  naturalnego  w  informatyce,  od
(0,0)! Jest to wyświetlacz typowo graficz-

ny, posiada on jednak możliwość wyświetlania  znaków i  liczb.  Służą do tego bloki
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Listing 4.1

1,1 2,1     .     .     . 160,1

1,2 2,2     .     .     . 160,2
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1,128 2,128     .     .     . 160,128

Rysunek 4.5. Współrzędne pikseli 
na ekranie wyświetlacza.



LCD1IN8/Show string i LCD1IN8/Show number. Niestety do wyboru mamy tylko
jeden domyślny krój czcionki, jedną wielkość 8 pikseli i, co najgorsze, brak polskich
znaków. Wytrwały programista może „ogonki” polskich znaków dodać ręcznie, ale jest
to bardzo uciążliwe.

Dodatkowym utrudnieniem może być fakt braku obsługi tego wyświetlacza w panelu
podglądu, co nie jest regułą jeżeli chodzi o różnego rodzaju rozszerzenia.

Dane do wizytówki
Zamieszczone poprzednio informacje są wystarczające do wykonania prostej,  sta-

tycznej wizytówki. Zaczniemy jednak projekt od określenia zmiennych typu „string”
(łańcuchów znakowych), zawierających nazwane informacje o użytkowniku wizytówki,
takie jak: imię, nazwisko, dane adresowe itp. Da nam to pewną uniwersalność przy pró-
bie modyfikacji informacji i jest zdecydowanie bardziej eleganckie od strony programi-
stycznej czytelności kodu. W tej pracy zaprojektujemy wizytówkę dla „sławnej” Janiny
Nowak z Gniezna.

Zacznijmy od zadeklarowania (Variables/Make a Variable) zmiennych o na-
zwach: Imię, Nazwisko, Ulica, Numer_domu, Kod_Pocztowy, Miejscowość, Firma lub
dowolnych innych,  zależnie od własnych pomysłów i nadajmy im wartości  Varia-

bles/set typu string text/' '. W Blocks, ze złożonych typów danych, mamy bez-
pośredni dostęp do tablic i dynamicznych list, nie ma za to potencjalnie przydatnych w
tym przykładzie rekordów.

Gdybyśmy chcieli zaprojektować statyczną wizytówkę, jej projekt umieścilibyśmy w
całości w bloku on start. Dla zwiększenia czytelności oraz ze względu na dużą ob-
szerność  obsługę  kodu  związanego  z  rysowaniem  można  przenieść  do  zewnętrznej
funkcji wyświetlającej.
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Tryby pracy
Wprowadźmy od naszej wizytówki możliwość wyświetlania co najmniej dwóch róż-

nych ekranów z różnymi danymi i/lub w innym widoku. Przełączanie pomiędzy ekrana-
mi będziemy wykonywać za pomocą przycisku A. Wykorzystamy w tym celu dodatko-
wą zmienną trybu pracy. W przykładowym programie będzie ona przyjmować jedynie
dwie wartości (0 i 1), ale można łatwo zwiększyć jej zakres.

Na listingu  4.3 można zauważyć jeszcze dwie modyfikacje: usunięto blok  Clear

screen and cache oraz wprowadzono nową logiczną zmienną  Czy_odświeżyć.
Widać z listingu, że wstępnie nadano jej wartość true, co pozwala nam się domyślić,

że będziemy gdzieś w programie – bloku  forever – wysyłać informacje na ekran.
Zmiana jej wartości na  false pozwoli pominąć odświeżanie,  gdy nie będzie to ko-
nieczne. Nie ma przecież sensu odświeżać buforowanego wyświetlacza w każdym prze-
biegu bloku forever (listing 4.4).

W pętli  forever na początku sprawdzamy warunek  Czy_odświeżyć. Jeżeli jest
spełniony  to  wykonujemy  instrukcje  wewnątrz  warunku,  gdzie  po  kolei:  czyścimy
ekran,  wykonujemy bloki  rysowania w osobnej  funkcji  Wyświetl_Tryb,wysyłamy
dane na ekran i ustawiamy zmienną Czy_odświeżyć na false. To ostatnie działanie

zapewni nam nie wykonywanie ciała warunku przy następnym wejściu do bloku fore-
ver.
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Oznacza to, że ponowne odświeżenie może wykonać się tylko w innym bloku lub ze-
wnętrznej modyfikacji zmiennej Czy_odświeżyć. Zmienną tę przywrócimy do warto-
ści true przy okazji zmiany trybu, a dokonamy tego w bloku on button A pres-

sed (listing 4.5). Działanie tego przerwania polega na zwiększaniu zmiennej Tryb, po
każdym naciśnięciu przycisku A, aż do wartości maksymalnej, po czym następuje jej
wyzerowanie. W naszym przykładzie, ze względu na to, że mamy tylko dwa tryby pra-
cy,  wyzerowanie  następuje  dla  wartości  równej  2.  Na  koniec  ustawiamy  zmienną

Czy_odświeżyć na wartość true, co zapewni nam odświeżenie wyświetlania w bloku
forever za każdym naciśnięciem przycisku.

Pozostaje tylko definicja wyglądu wizytówki, którą przekazaliśmy do bloku funkcji z
parametrem liczbowym Wyświetl_Tryb(num) przedstawiona na listingu 4.6.
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Jak widać funkcja  Wyświetl_Tryb wywołuje dwie inne bezparametrowe funkcje:
Wyświetl_Adres i  Wyświetl_Firmę.  Wydawać się to może nadmiarowe, ale do-
kładne dopasowanie zamków w języku Blocks nie pozwala na dowolność w formatowa-
niu kodu. Jedyną możliwość dekompozycji na mniejsze fragmenty daje użycie funkcji.
W tym przykładzie można docenić takie działanie, bo tworzenie obrazu z pojedynczych
bloków powoduje rozrost programu w pionie, co utrudnia jego czytanie i edycję. Listing
4.6 zawiera jedynie początek funkcji wyświetlających.

Wyświetlanie napisów
Wyświetlacz ten jest wyświetlaczem graficznym, stąd ograniczona jest niestety ob-

sługa wyświetlania znaków, o czym była mowa wcześniej. Każdy znak ma 8 pikseli wy-
sokości, a szerokość wraz z odstępem między znakami wynosi 7 pikseli. Położenie łań-
cucha  znakowego,  wyświetlanego  blokiem  LCD1IN8/Show  String,  wyznaczają
współrzędne lewego górnego narożnika pierwszego znaku.
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Dane osobowe zawarte w bloku  on start czasami podczas wyświetlania muszą
być pogrupowane w dłuższe łańcuchy. Żeby uniknąć ciągłego ustalania współrzędnych
dla każdego elementu osobno, można użyć bloku łączącego stringi (wykonanie konkate-
nacji łańcuchów). Do tego celu używamy bloku Advanced/Text/join i znakami +/-
ustalamy liczbę łańcuchów znakowych do sklejenia, jak na listingu  4.7 stanowiącym
fragment funkcji Wyświetl_Adres. W polach join mogą być zarówno zmienne, jak i
łańcuchy znakowe wpisane wprost (pomiędzy zmiennymi  Ulica i  Numer_Domu jest
spacja).

Wygaszacz
Ciągłe zasilanie wyświetlacza w przypadku urządzenia przenośnego nie jest wydaj-

ne. Spróbujmy dopisać mechanizm wygaszający ekran po pewnym, powiedzmy pięcio-
sekundowym, okresie bezczynności. Dla ułatwienia wybudzenia będziemy dokonywać
przyciskiem B.

Systemy wbudowane wyposażone są z reguły w wewnętrzne zegary. Micro:bit mie-
rzy czas od startu urządzenia w milisekundach, a wynik przechowuje w rejestrze w po-
staci 32-bitowej liczby całkowitej.  Oznacza to, że „przekręcenie” licznika nastąpi po
około 50 dniach, czyli dopiero taka bezczynność i próba wybudzenia po takim czasie
może działać w sposób nieoczekiwany. Dostęp do tego rejestru umożliwia blok Input/
more/running time.

Na początku dodamy zmienną przechowującą aktualny czas pracy urządzenia, na-
zwiemy ją Znacznik_czasu i nadamy w bloku on start wartość running time,
co jest widoczne na fragmencie bloku on start na listingu 4.8.

W pętli forever dodamy dodatkowy warunek na końcu, sprawdzający czy od usta-
wienia znacznika do aktualnego czasu minęło więcej niż 5000 ms. Jeżeli warunek bę-
dzie spełniony, wygaszamy podświetlenie, które odpowiada za największe zużycie ener-
gii w układzie (listing 4.9).
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Powrót do poprzedniego podświetlenia będzie możliwy po spełnieniu dwóch warun-
ków: zmiany  Set back light level na 10 i ustawienia  Znacznik_czasu na

aktualny running time. Zgodnie z zapowiedzią te czynności umieścimy w przerwa-
niu on button B pressed (listing 4.10).

Cały program
Pełny tekst programu zamieszczony jest na listingu 4.11, a wynik jego działania na

rysunku 4.6. Przełączenie pomiędzy ekranami uzyskujemy przez naciśnięcie przycisku
A, co powoduje zmianę zmiennej Tryb.
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Listing 4.10

Listing 4.9
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Modyfikacje
Tworzenie jakiejkolwiek grafiki na wyświetlaczu może samo w sobie być ciekawe.

Zmusza do orientowania się we współrzędnych pikseli na ekranie.
Fragment programu zaprezentowany na listingu 4.9 ma tę niedogodność, że spełnie-

nie warunku running time – Znacznik_czasu > 5000 powoduje sprzętowe wy-

gaszenie podświetlenia za każdym przebiegiem forever po pięciu sekundach. Dobrze
byłoby tak poprawić program, aby zapisanie do set back light wartości 0 następo-

wało tylko wówczas, gdy jego poprzednią wartością było 10.
Można tak zaprojektować wizytówkę, aby osobnym zdarzeniem zmieniać dane wy-

świetlane na ekranie, a innym zdarzeniem oprawę graficzną, ale z zachowaniem zawar-
tości.

Innym proponowanym usprawnieniem może być tylko częściowe czyszczenie ekra-
nu podczas zmiany trybu. Przecież imię i nazwisko pozostają takie same, a ramkę moż-
na nadpisać linią w innym kolorze.

Najciekawszą modyfikacją będzie jednak wykorzystanie innych czujników. Szcze-
gólnie wart uwagi jest akcelerometr. Stan wygaszenia czy tryb może być przecież zależ-
ny od potrząśnięcia układem lub jego orientacji względem ziemi. Można w ten sposób
sprawdzać, czy wizytówka jest zorientowana w pionie czy poziomie. Po co zasilać pod-
świetlenie, gdy ekran jest „twarzą” w dół. Można, co już jest bardzo trudne, uzależnić
intensywność  podświetlenia  od  natężenia  oświetlenia  mierzonego  matrycą  LED
mico:bita, albo zaingerować w wygląd, przełączając automatycznie na widok nocny.
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5. Stacja pogodowa

Cel
Budowa wielokomponentowego projektu z wykorzystaniem przesyłania złożonych

komunikatów radiowych.

Wymagania:
• moduł micro:bit z akcesoriami,
• moduł stacji pogodowej weather:bit.

Moduł weather:bit
Wśród wielu rozszerzeń dla platformy BBC Micro Bit szczególną klasę stanowią ze-

wnętrzne czujniki zwiększające możliwości pomiarowe układu, zarówno pod względem
rodzaju mierzonych wielkości fizycznych, jak i pod względem dokładności i rozdziel-
czości już mierzonych.

Moduł stacji pogodowej (rysunek 5.1), dostarcza-
ny przez SparkFun, jednego z głównych, oprócz po-
znanego wcześniej Waveshare, producenta dodatków
do micro:bita, zawiera na płytce czujniki:

• temperatury,
• ciśnienia,
• wilgotności,
• światła.

Dodatkowo  w  dolnej  części  płytki  znajdują  się
gniazda do podłączenia zewnętrznych czujników:

• kierunku i siły wiatru,
• wilgotności gleby,
• temperatury gleby,
• deszczu.

Naturalne jest, że moduł micro:bit nie może być
bezpośrednio wystawiony na działanie czynników at-
mosferycznych,  stąd  niektóre  pomiary  muszą  być
wyprowadzone  przewodami  do  zewnętrznych  ele-
mentów. Pełny zestaw stacji pogodowej nosi nazwę
micro:climate i nie jest niestety dostępny (w momencie powstawania tego skryptu), w
polskich sklepach internetowych. Tak więc podczas planowania budowy pełnej stacji
pogodowej należy uwzględnić długi czas na dostarczenie przesyłki.

Ponieważ celem jest poznanie zasad pracy, a nie konstrukcja w pełni profesjonalnej
stacji pogodowej, w tym rozdziale będziemy korzystać z bazowej płytki weather:bit bez
zewnętrznych czujników.
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weather:bit, wraz z 
prawidłowo zamontowanym 
micro:bitem



Przygotowanie modułu
Bardzo dobrym źródłem informacji  na temat możliwości i wykorzystania modułu

stacji  pogodowej jest  strona producenta układu  learn.sparkfun.com/tutorials/microcli-
mate-kit-experiment-guide/about-the-weatherbit.

Pracę należy rozpocząć od właściwego, jak na rysunku 5.1, zamontowania micro:bita
w złączu stykowym weather:bita. Uwaga z poprzedniego rozdziału dotycząca możliwo-
ści odwrotnego zamontowania układu dotyczy, ze względu na symetrię złącza, wszyst-
kich rozszerzeń.

Dalsza praca będzie analogiczna do pracy z innymi dodatkami. Po pierwsze musimy
dodać obsługę rozszerzenia do palety komponentów w edytorze MakeCode. W tym celu
wybieramy  Advanced/Extensions. Stacji pogodowej SparkFun nie znajdziemy od
razu w domyślnych dodatkach na stronie zarządzania rozszerzeniami. Należy ją odna-
leźć wpisując w pasku wyszukiwania modułów np. sparkfun lub weather. Po wybraniu
właściwego dodatku w palecie pojawi się nowa grupa bloków o nazwie Weather.

Wykorzystanie czujników weather:bita
W grupie Weather są aż trzy bloki inicjalizujące. Ich użycie jest zależne od potrze-

by obserwacji danej wielkości lub od posiadanych czujników. W naszym przykładzie
użyjemy  jedynie  bloku  Weather/start weather monitoring,  który  powinien
znaleźć się w bloku on start.

Teraz możemy na wbudowanej matrycy LED wyświetlić wyniki pomiaru. Surowe
dane z czujników wymagają przeliczenia i tak:

• blok temperature(C) zwraca całkowitą liczbę 4-cyfrową, która po podziele-
niu przez 100 daje wynik w stopniach Celsjusza,

• blok pressure zwraca 8-cyfrową liczbę całkowitą, którą, aby otrzymać wynik
w Pascalach, należy podzielić przez 256, to znaczy, dla zazwyczaj przyjętej jed-
nostki w pomiarach ciśnienia atmosferycznego, czyli hPa, trzeba podzielić przez
25600,

• blok humidity zwraca także liczbę całkowitą, ale 5-cyfrową, którą, dla otrzy-
mania  wyniku  wilgotności  względnej  w  procentach,  należy  podzielić  przez
1024,

• blok altitude(M) zwraca wynik pomiaru wysokości, wyrażony liczbą całko-
witą, bezpośrednio w metrach, obliczony ze wzoru barometrycznego, przy zało-
żeniu, że ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza wynosi 1013,25 hPa.

Cały program wyświetlający sekwencyjnie dane z weather:bita jest przedstawiony na
listingu  5.2. Zastosowanie funkcji zaokrąglającej  round jest niezbędne dla uniknięcia
wyświetlania wyniku z bardzo dużą liczbą cyfr po przecinku, która może pojawić się w
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wyniku dzielenia (w systemie dwójkowym nawet przez 100). Wynik pomiaru wysoko-
ści, szczególnie gdy nie znajdujemy się zbyt wysoko nad poziomem morza, nie będzie
poprawny ze względu na naturalną zmienność ciśnienia atmosferycznego. Ciekawostką
jest, że dla depresji otrzymamy wynik ujemny.

Tak napisany program jest wystarczający do prezentacji wykorzystania modułu we-
ather:bit w połączeniu z micro:bit, ale jeżeli interesuje nas konkretna wielkość, to bę-
dziemy musieli czekać na przewinięcie ekranu, aż do jej pojawienia się. Zmodyfikuje-
my nasz program, wprowadzając tryb, decydujący o tym, która wielkość będzie w danej
chwili wyświetlana. W tym celu zadeklarujemy zmienną Tryb i będziemy ją inkremen-
tować po każdym naciśnięciu przycisku A. Zmienna ta w bloku forever decydować
będzie o wyborze mierzonej wielkości. Przy okazji usunięto z listy wysokość, aby skró-
cić kod. Gotowy program jest widoczny na listingu 5.3.

Zdalne przesyłanie danych
Wyświetlanie danych na wbudowanej w micro:bit matrycy LED jest mało estetycz-

ne. Lepiej do tego celu użyć wyświetlacza opisanego w rozdziale 4, ale nie ma możli-
wości jego montażu, bo złącze stykowe jest już zajęte przez weather:bit. Dlatego wła-
śnie tak istotne jest posiadanie przez moduły wbudowanych anten do komunikacji ra-
diowej. Wyświetlacz podłączymy do drugiego micro:bita, a dane będziemy przesyłać do
niego z pierwszego.
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Problemem, w takim przypadku, może być ilość przesyłanych danych. Wcześniej, w
przykładzie z komunikującymi się kostkami (rozdział 3) wysyłaliśmy tylko jakikolwiek
komunikat lub liczbę, nie wykorzystując jej wartości, a jedynie traktując jako rozkaz
„losuj!”. Teraz sytuacja komplikuje się ze względu na konieczność przesyłania wartości,
z zachowaniem informacji o tym, czego dana wartość liczbowa dotyczy.

Naturalnym pomysłem jest przesyłanie danych w odpowiedniej kolejności poprzez
wielokrotne wysyłanie blokiem Radio/radio send number. Takie rozwiązanie ma
jednak tę niedogodność, że musimy zakładać niezawodne dostarczenie danych, czego
nie jesteśmy w stanie zagwarantować, w przypadku gdy urządzenia nadawcze i odbior-
cze znajdują się w znacznej odległości od siebie. Pominięcie, w takim przypadku, któ-
rejś z wartości spowoduje błędną interpretację następnych. Pisanie protokołu zapewnia-
jącego niezawodną komunikację,  w rodzaju  TCP,  polegającą  na  przesyłaniu,  oprócz
istotnych informacji, także danych kontrolnych jest możliwe, aczkolwiek kłopotliwe.

W micro:bicie mamy, oprócz możliwości nadawania liczb (radio send number) i

łańcuchów znakowych (radio send string),  dostępność  metody  Radio/radio
send value przesyłania skojarzonych ze sobą par danych w postaci (nazwa, wartość).
Nazwa jest krótkim, co najwyżej ośmioznakowym łańcuchem, a wartość jest liczbą cał-
kowitą. Ograniczenia ośmiu znaków należy przestrzegać, bo nie zostaniemy ostrzeżeni,
wprowadzając dłuższy ciąg, a program nie będzie działał prawidłowo.

Na listingu  5.4 zamieszczono przykład  dwustronnej  komunikacji  wykorzystującej
klucz (name, value). Jedno przyciśnięcie przycisku A powoduje trzykrotne urucho-
mienie na drugim urządzeniu bloku on radio received, nadając w każdym przebie-

49

Listing 5.3



gu zmiennej (zgodnie z komunikatem) odpowiadającej jej wartości. Wartości 1, 2 i 3
nadane temperaturze, ciśnieniu i wilgotności są przykładowe i zostaną podmienione w
kodzie pracującym na stacji bazowej na zmierzone wartości.

W takim rozwiązaniu nie musimy nadawać cały czas. Dane zmierzone w jakimś in-
terwale przechowujemy bowiem w odpowiednich zmiennych, a wyświetlanie wyników
pomiaru następuje na podstawie ich wartości. Nie ma zatem znaczenia, co jaki czas bę-
dziemy odświeżać zmienne, ani w jakiej kolejności będziemy je nadawać, ani nawet to,
czy w czasie nadawania któraś z danych „przepadnie”.

Rozdział zadań pomiędzy nadajnik i odbiornik jest jasny poza tym, kiedy formato-
wać dane, to znaczy przeliczać wartości surowe z pomiarów na odpowiednie jednostki.
Nie ma to większego znaczenia, ale wysyłanie surowych danych i przeliczanie ich przed
wyświetleniem ma kilka zalet. Przede wszystkim przetwarzanie danych może być zwią-
zane z utratą informacji. W naszym programie wykonywaliśmy przecież zaokrąglenie
wartości. Dodatkowo surowe dane z czujników są typu całkowitego, a tylko taki może
być przesłany metodami oferowanymi przez micro:bita. Ponadto, każda zmiana sposobu
wyświetlania będzie wymagała zmiany „protokołu” komunikacyjnego. Widać stąd, że
przesyłanie surowych danych z czujników jest znacznie wygodniejsze i logiczniej roz-
dziela zadania sprzętowe nadajnika od obróbki programowej odbiornika.

W takim przypadku program działający na nadajniku z podłączonym modułem we-
ather:bit jest bardzo krótki (listing  5.5). Można zobaczyć, że czas pomiędzy nadawa-
niem wszystkich trzech wartości jest określony w milisekundach zmienną  Przerwa i
wynosi w przykładzie 5.5 pół minuty, ale z powodzeniem może być dłuższy. 
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Dodatkowy wyświetlacz
Musimy zatem napisać drugi program – odbiornika – i wyposażyć go w obsługę wy-

świetlacza, której nauczyliśmy się już w rozdziale 4. 
Żeby móc pracować z dwoma programami jednocześnie na tym samym komputerze

musimy mieć otwarte dwa okna przeglądarki. Edytor MakeCode nie pozwala na edycję
dwóch lub więcej kodów na różnych kartach tej samej przeglądarki. Możemy także wy-
korzystywać programy zapisane w chmurze przechodząc między nimi przy pomocy pa-
nelu zarządzania projektami, do którego mamy dostęp po naciśnięciu przycisku Home.
Najlepszym jednak wyjściem jest oczywiście praca zespołowa na różnych komputerach
– jedna osoba pisze nadajnik, a inna lub inne odbiorniki, gdyż rozsyłana przez nadajnik
informacja może być na tym samym kanale odebrana przez wiele modułów.

Program odbiornika jest nieco dłuższy, ale też odbiornik ma do wykonania więcej za-
dań: odebrać informacje, przetworzyć je i wyświetlić na zewnętrznym ekranie (listing
5.6).

Program ten nie posiada żadnych nowych, niepoznanych jeszcze elementów. Blok on
start zawiera, poza elementami inicjalizującymi wyświetlacz, deklarację zmiennej lo-

gicznej  Czy_odświeżyć, która w bloku forever będzie decydowała o wysłaniu da-
nych na ekran. Nadanie jej wartości  true następuje za każdym odebraniem jakiejkol-
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wiek radiowej wiadomości. Testowanie w bloku forever zachodzi co około 2 sekun-

dy,  dzięki  blokowi  pause.  Większa  częstotliwość  próbkowania  nie  ma  sensu,  przy
nadawaniu zachodzącym z częstotliwością 2 razy na minutę.

Gdy warunek  Czy_odświeżyć zachodzi, wówczas wywoływana jest funkcja  Wy-
świetl.  W niej  następuje  przeliczenie  wartości  i  ich  wyprowadzenie  na  ekran.  Jej
głównym zadaniem jest podzielenie kodu na mniejsze fragmenty w celu poprawy czy-
telności. W programie zastosowano także, co jest nieco nadmiarowe, dwie grupy zmien-
nych: Temperatura, Ciśnienie i Wilgotność oraz ich odpowiedniki przechowują-
ce  surowe  dane  z  czujników  Temperatura_raw,  Ciśnienie_raw i

Wilgotność_raw. Przeliczenie jednych wielkości na drugie też następuje w funkcji
Wyświetl. 

Modyfikacje
Zakres  możliwych  modyfi-

kacji tego projektu jest ogrom-
ny. Zaczynając od samego wy-
świetlania,  można  wzorem
wcześniejszych  przykładów
wprowadzić  tryby  wyświetla-
nia,  reagujące  na  różnorakie
zdarzenia, w tym na przyciski.
Przy zasilaniu odbiornika bate-
ryjnie warto pomyśleć o wyga-
szaniu podświetlenia.

Małą niedogodnością zapro-
ponowanego projektu jest  nie-
estetyczne, przez małą prędkość wysyłania danych magistralą SPI na ekran, czyszczenie
całego ekranu podczas wyświetlania pomiarów. Można poprawić program, nadpisując
jedynie dane, które ulegają zmianie lub sprawdzać, czy w ogóle jest potrzeba odświeża-
nia.

Zaprezentowany układ wyświetla wartość lokalnie przechowywanych wyników. Gdy
brak jest nadawania, spowodowany na przykład awarią, wyświetlacz nie będzie reago-
wał i na ekranie możemy obserwować nieaktualne dane. Można to sprawdzić, wyłącza-
jąc  zasilanie  weather:bita.  Dobrym rozwiązaniem byłoby zareagowanie na taki  stan,
przykładowo analizując czas po stronie odbiorczej, czy zmienne lokalne nie są znacząco
przestarzałe, i wyświetlenie zamiast wyniku liczbowego znaków „---”.

Powyższy problem może także być rozwiązany, przynajmniej częściowo, przez dal-
sze ograniczanie roli nadajnika. Można wprowadzić do komunikacji pomiędzy moduła-
mi żądanie dostarczenia danych wysyłanych z odbiornika. W takim wypadku o często-
tliwości odczytu z czujników (i których) będzie decydowała strona odbiorcza. Może ona
wówczas zareagować na nieprzesłanie danych.

Bardzo łatwym do realizacji dodatkiem jest dołączenie do programu nadajnika ja-
kiejkolwiek  informacji  zewnętrznej,  na  przykład  na  wbudowanej  matrycy  LED
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micro:bita, o przesłaniu danych. Może to być krótkie mignięcie wybranej ikony i wyga-
szenie  matrycy.  Taka informacja  może być  przydatna  w diagnostyce  nieprawidłowo
działającego systemu.

Nie są domeną micro:bita, przynajmniej w języku Blocks, obliczenia zmiennoprze-
cinkowe.  Dobrym,  aczkolwiek  nieprostym zadaniem,  jest  poprawa wyświetlania,  na
przykład temperatury, z ustaloną po przecinku precyzją. Dane surowe zawierają bowiem
informację, która w wyniku zaokrąglania jest częściowo tracona.

Zadaniem nieinformatycznym jest wyświetlanie informacji,  którą można otrzymać
na podstawie pomiarów, i ewentualnie innych danych, po odpowiednim przeliczeniu.
Przykładem może być tu wyświetlanie wilgotności bezwzględnej. Wymaga to znalezie-
nia wzorów przeliczeniowych lub nawet ich wyprowadzenia. W tej sytuacji uwidacznia
się słabość języka Blocks. Nie dość, że wszystkie operacje matematyczne należy „wy-
dobyć” z palety, to jeszcze ich ilość jest mocno ograniczona, a tych których w palecie
nie ma, nie można wykorzystać. Gdybyśmy bowiem chcieli wprowadzić korektę ciśnie-
nia w pomiarze wysokości, będziemy potrzebowali skorzystania z logarytmów, których
w palecie Math nie ma. W takim przypadku pozostaje przełączenie się na edytor Java-
Script i wpisanie ręczne funkcji matematycznych. Niestety nie uda nam się już powró-
cić do edytora Blocks.
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6. Przycisk teleturniejowy

Cel
Zapoznanie z zewnętrznymi wyprowadzeniami złącza stykowego micro:bita, nauka

wykorzystania wejść cyfrowych modułu.

Wymagania:
• moduł micro:bit z akcesoriami,
• tektura, folia aluminiowa, klej, przewody zakończone krokodylkami

lub:
• gotowe przyciski monostabilne.

Złącze stykowe
Oprócz wykorzystywanych już poprzednio na stałe wbudowa-

nych układów wejścia/wyjścia można podłączać zewnętrzne, dedy-
kowane dla micro:bita moduły. Powstaje jednak problem, co zrobić
z czujnikami, przyciskami, wyświetlaczami, serwomechanizmami
itp.  nieprzystosowanymi  do  złącza  stykowego  micro:bita.  Tego
typu dodatki mogą także być podłączane do micro:bita, z tą różni-
cą,  że  trzeba  będzie  dokonać  takiego  podłączenia  samodzielnie.
Micro:bit posiada, aż 19 wyprowadzonych na złącze wejść/wyjść
ogólnego przeznaczenia  (z  ang.  GPIO –  General-Purpose  Input/
Output)  oznaczonych P0 do P16 oraz  P19 i  P20 (rysunek  6.1).
Brak wejścia/wyjścia P17 i P18 wynika z zachowania zgodności
numeracji wejść z wyprowadzeniami fizycznymi, a na pinach 17 i
18 znajduje się napięcie zasilania układu +3,3 V. Niektóre piny złą-
cza są szersze (0, 1, 2, 3V, GND) i wyposażone w otwór 4 mm.
Przystosowane są tym samym do przyłączenia krokodylka lub wty-
ku bananowego. Przypięcie wprost do tak skonstruowanego złącza
niesie ryzyko zwarcia z sąsiadującymi pinami, dlatego 3V i GND
otoczone są identycznymi wyprowadzeniami, a 0, 1 i 2 są wysoko-
rezystancyjne  (objaśnienie  dalej).  Dostęp  bezpośredni  do  innych
pinów jest, ze względu na ich rozmiar, niemożliwy bez tak zwa-
nych ekspanderów wyprowadzeń, to znaczy modułów rozszerzeń,
których jedynym celem jest ułatwienie dostępu do wszystkich lub
wybranych pinów. Tego typu dodatki nie wymagają wsparcia pro-
gramowego.

Wszystkie GPIO mogą być cyfrowymi (włącz/wyłącz) wejścia-
mi lub wyjściami. Zależy to od ustaleń na poziomie pisanego programu. Sześć z nich –
P0, P1, P2, P3, P4 i P10  – może także pełnić rolę wejść analogowych. Wbudowany
przetwornik A/D ma rozdzielczość 10 bitów dla zakresu napięć 0 V – 3,3 V.
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Ilość GPIO może wydawać się duża, ale tak naprawdę do wykorzystania, bez rezy-
gnowania z wbudowanej funkcjonalności, są tylko P0, P1 i P2 na szerokich pinach oraz
P8 i P16 na wąskich. Inne piny mają już wstępnie przypisane role w układzie i aby z
nich skorzystać, należy mieć pełną świadomość konsekwencji podejmowanych działań.

Piny P3, P4, P6, P7, P9 i P10 są używane do sterowania wbudowaną matrycą LED
5 × 5. Jeżeli nie korzystamy z wyświetlacza, możemy używać tych pinów, mając jednak
na uwadze, że fizycznie są obciążone diodami i ustalającymi prąd rezystorami. Podob-
nie jest z przyciskami A i B, którym przypisane są piny P5 i P11. Podczas używania
tych wejść trzeba uwzględnić, że połączone są one rezystorami pull-up (opis w dalszej
części) z dodatnim napięciem zasilania. Pin P12 jest specyficznym, wolnym pinem, któ-
rego używania należy unikać, ze względu na zamierzone, a nie zrealizowane przezna-
czenie szeregowego transferu informacji o dostępności akcesoriów. Można natomiast
korzystać z pinów P13, P14 i P15, o ile rezygnujemy z zewnętrznej komunikacji SPI,
takiej z jakiej korzysta używany wcześniej wyświetlacz LCD. Nie można natomiast ko-
rzystać wprost z pinów P19 i P20, chyba że do komunikacji z urządzeniem, bo są one
wyprowadzeniem wewnętrznej  magistrali  I2C.  Do tej  magistrali  przyłączone  są  we-
wnętrzny akcelerometr i magnetometr.

Więcej informacji na temat złącza stykowego micro:bita można znaleźć na stronach
projektu makecode.microbit.org/device/pins.

Do bezpośredniego korzystania z GPIO w języku Blocks służą bloki z grupy Advan-
ced/Pins oraz, dla często wykorzystywanych wejść, P0, P1 i P2, z grupy Input.

Cyfrowe wyjścia
Wyjścia cyfrowe używane są do sterowania zewnętrznymi urządzeniami, które mogą

znajdować się tylko w jednym z dwóch stanów – włączonym lub wyłączonym. Wyjście
takie może programowo zostać ustawione w stan niski (L), któremu odpowiada napięcie
bliskie 0 V, lub w stan wysoki (H) z napięciem około 3,3 V, czyli w przybliżeniu rów-
nym napięciu zasilającemu układ. W programie stan niski będzie reprezentowany przez
liczbę 0, a wysoki 1. Do ustalenia stanu wyjścia pinów służy w MakeCode blok  Ad-
vanced/Pins/digital write pin.

Na listingu 6.1 zamieszczono przykład zapisu stanów pinu P3, na zmianę, niskiego i
wysokiego z przerwą pomiędzy nimi 0,2 s. Obserwację działania układu można zreali-
zować przez podłączenie odpowiedniego odbiornika do tego pinu, jednak w micro:bicie
działanie uboczne, wynikające ze współdzielenia tego pinu z matrycą LED, uwidacznia
się w miganiu diody na wyświetlaczu.
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UWAGA: Obciążalność wyjść jest ograniczona. W przypadku mocnego obciążania,
należy  zastosować  jakiś  bufor,  na  przykład  przekaźnik  lub  tranzystor.  Maksymalny
prąd, jakim można obciążyć GPIO micro:bita, wynosi tylko 5 mA.

Cyfrowe wejścia
Odczyt z odpowiedniego pinu, którego użycie zadeklarowaliśmy jako cyfrowe wej-

ście, może dać w wyniku wartość 0, gdy napięcie wejściowe będzie bliskie 0 V lub 1,
dla napięcia bliskiemu zasilaniu układu, czyli w przypadku micro:bita, 3,3 V. Do ustala-
nia wartości napięć na wejściach cyfrowych można użyć wyprowadzonych na złącze
stykowe micro:bita pinów 3V i GND.

UWAGA: Istnieje wiele technik wykonania układów cyfrowych i wiele standardów
napięć odpowiadających stanom wysokiemu i niskiemu. Najbardziej popularne to L =
0 V, a H=+3,3V lub +5 V. Układów różnych standardów nie wolno między sobą łączyć.
Grozi to uszkodzeniem urządzeń, a w zasadzie gwarantuje. Dlatego łącząc micro:bity
pomiędzy sobą, używajmy wspólnego zasilania.

Zanim jednak  rozpocz-
niemy  sterowanie
micro:bitem przy  pomocy
zewnętrznych  sygnałów
cyfrowych,  trzeba  uświa-
domić  sobie,  że  używane
wejście,  niepodłączone do
niczego, nie ma ustalonego
stanu.  Należy  w  takim
przypadku  wstępnie  go
wymusić odpowiednio do-
branym  rezystorem,  tak
zwanym  rezystorem  pod-
ciągającym (z ang. pull).

Na rysunku 6.2 pokaza-
no,  w  jaki  sposób  podłą-

czyć przycisk S do wejścia cyfrowego. Vcc jest w tym przypadku napięciem zasilają-
cym układ. W obu układach rezystor zapewnia ustalenie napięcia na wejściu układu cy-
frowego. W przypadku pull-up będzie to napięcie zasilania, a rezystor pull-down podłą-
cza wejście do masy (0 V). Wciśnięcie przycisku wymusza na wejściu stan L w pierw-
szym przypadku i stan H w drugim.

Posługując się micro:bitem raczej nieczęsto będziemy zmuszeni do zastosowania ze-
wnętrznego rezystora podciągającego. Dla wolnych pinów P8 i P16 możemy zadecydo-
wać na poziomie programu o rodzaju wstępnej polaryzacji wejścia przy pomocy bloku
Advanced/Pins/more/set pull pin (listing 6.2).
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Program z listingu 6.2, oprócz demonstracji użycia bloku set pull pin, pokazuje
możliwość zmiany stanu na przeciwny. W bloku forever co sekundę odczytywana jest
wartość pinu P8 i jej negacja zapisywana zostaje na wyjściu P3.

Inne piny są już obciążone i trzeba mieć tego świadomość podłączając do nich inne
urządzenia. Przyciski A i B, na przykład, posiadają rezystor pull-up o wartości 10k6.

Specjalne przeznaczenie pinów P0, P1 i P2, powoduje, że one także pracują w ukła-
dzie  pull-up,  to  znaczy przy pozostawieniu ich w stanie niepodłączonym, przyjmują
stan wysoki, z tym że wartości rezystorów podciągających są dosyć duże i wynoszą
10M. Takie rozwiązanie zwiększa podatność układu na zakłócenia, ale z drugiej strony
daje możliwość sterowania tymi wejściami „rękoma”. Jeżeli jedną ręką dotkniemy do
masy (GND) micro:bita, a drugą do któregoś z tych wejść, to spowodujemy przełącze-
nie tego wejścia ze stanu wysokiego do niskiego. Można więc tworzyć układy czułe na
dotyk. Dostęp do tych pinów, także w postaci reakcji na przerwanie, dają bloki znajdu-
jące się w grupie Input.

Aluminiowy przycisk
Możliwość sterowania dotyko-

wego pinów P0, P1 i P2, wypro-
wadzonych  szerokimi  konektora-
mi  na  szynę micro:bita,  pozwala
na konstruowanie prostych przyci-
sków.  Wystarczy  na  podkładce
tekturowej  nakleić  pola  z  alumi-
niowej  folii  i  podłączyć  przewo-
dami  zakończonymi  krokodylka-
mi – jak na rysunku 6.3. W przy-
kładowym  układzie  czarny  prze-
wód  podłączony  jest  do  pinu
GND, czerwony do P2, a zielony

6 W elektronice można nie pisać jednostki, gdy jest ona oczywista, w szczególności dla rezystancji. 
Koniecznie natomiast należy napisać mnożnik/przedrostek, który zastępuje w takiej notacji 
przecinek. Np. 4,7 kΩ zapiszemy w skrócie 4k7. Gdy nie ma przedrostka, piszemy literę R. Inna 
skrótowa forma zapisu używa ostatniej cyfry jako mnożnika – wykładnika potęgi dziesiątki, czyli 103

to po prostu 10 kΩ.
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do P0. Zadziałanie przycisku jest możliwe, gdy jedną dłoń położymy na folii połączonej
z GND, a drugą na folii przypiętej do wybranego wejścia. Program demonstrujący dzia-
łanie przycisków przedstawiony jest na listingu 6.3.

W pętli forever wyświetlana jest wartość zmiennej Licznik, wstępnie ustawionej

na  0 w bloku on start. Działania wywoływane przyciśnięciem P0 i P2 ograniczają
się do zwiększenia o jeden wartości licznika oraz jego wyzerowania.

Kto pierwszy?
Naśladowanie zachowania przycisków, znanych z telewizyjnych teleturniejów, dzia-

łających na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” nie jest trudne, a zabawka taka może po-
służyć do rywalizacji sprawdzającej refleks. Jeżeli  nie dysponujemy profesjonalnymi
łącznikami, możemy skonstruować zaprezentowane już przyciski aluminiowe.

Ogólna koncepcja programu opiera się  na założeniu,  że mamy dwa stany układu
określone przy pomocy zmiennej logicznej Wyczekiwanie:

1) stan  ignorowania  zdarzeń  pochodzących  z  przycisków  (Wyczekiwanie  =

false),
2) stan wyczekiwania na naciśnięcie któregokolwiek przycisku (Wyczekiwanie =

true).
Po naciśnięciu konkretnego przycisku przełącza on natychmiast układ do stanu 1, co

powoduje, że żaden przycisk nie może już niczego zmienić, a następnie nadaje wartość
uwspólnionej zmiennej przechowującej informację o zwycięzcy Kto_wygrał. Dostęp
do tej zmiennej można uzyskać tylko w stanie 2, dlatego tylko jeden przycisk może dać
dostęp do niej. Działający program, przedstawiony jest na listingu 6.4.

Pierwszą, nową rzeczą, jaka od razu rzuca się w oczy w kodzie, jest obsługa przyci-
sków P1 i P2 inna niż P0, do jakiej zdążyliśmy się przyzwyczaić. Ponieważ w układzie
sprawdzamy refleks zawodnika, musimy dokładnie zdefiniować, co rozumiemy pod ter-
minem „przycisnąć”. Zazwyczaj stosowany blok Input/on X pressed wymaga wy-
konania wciśnięcia i szybkiego puszczenia przycisku. Można spróbować, jak zachowuje
się ta metoda na napisanych wcześniej programach używających tego bloku. Do spraw-
dzania, kto szybciej zareagował, lepiej za wciśnięcie uznać już ruch przycisku w dół.
Do ścisłego zdefiniowania, jaka reakcja jest wciśnięciem, służy blok Advanced/Con-

trol/on event from, a ściślej mówiąc, w jaki sposób uruchamiamy obsługę prze-
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rwania. Na listingu 6.4 widać, że przyciski P0 i P1 zareagują na wciśnięcie w dół (MI-

CROBIT_BUTTON_EVT_DOWN). 
Zanim program zacznie wykonywać jakiekolwiek instrukcje,  w bloku  on start

zmiennej  Wyczekiwanie zostaje nadana wartość false. Od tej chwili dzięki spraw-
dzaniu w blokach on event from jej wartości, program będzie ignorował przyciski, a
ściślej mówiąc – nic nie robił podczas wywołania przerwania.

Zmianę Wyczekiwanie na true może wykonać jedynie blok on pin P0 press
wywołany przyciśnięciem P0 przez prowadzącego teleturniej. Wystarczyłoby więc, aby
blok on pin P0 press zawierał jedynie set Wyczekiwanie. Jednak ze względu na
to, że używamy ekranu, zarówno do informowania o stanie układu, jak i do wyświetla-
nia wyniku, wyposażyliśmy ten blok dodatkowo w kasowanie ekranu oraz znacznik go-
towości w postaci jednej diody w centrum matrycy. Po naciśnięciu P0 dioda zapala się
(plot) i świeci przez losowo wybrany czas wybrany z zakresu od jednej do trzech se-
kund, po czym gaśnie (unplot) i następuje przejście w stan 2, czyli wyczekiwania.

Na komentarz zasługuje też sprawdzanie warunku if w bloku on event from. We
wcześniejszych programach sprawdzaliśmy zgodność zmiennej logicznej z oczekiwaną
wartością, co lepiej odwzorowuje język mówiony, bowiem sprawdzenie „=” wprowadza
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do zdania czasownik „jest”, a tym samym, w połączeniu z „if” przyjmuje formę „jeżeli
jest równe to”. Jednak zmienna Wyczekiwanie już ma wartość logiczną, sprawdzanie
zatem, czy jest równa czy nie jakiejś stałej logicznej, jest nadmiarowe. W takim przy-
padku zdanie z „if” moglibyśmy wymawiać „jeżeli wyczekiwanie «jest prawdą»  to”.
Od tego momentu nie będziemy stosować jawnego porównania, na rzecz skróconego,
nienadmiarowego zapisu.

Szybkie wyświetlanie
W bloku on pin P0 pressed użyliśmy do informowania użytkowników metod z

grupy  Led.  Mogliśmy użyć bloku wyświetlającego którąś  z  predefiniowanych ikon.
Przyglądając się jednak programowi „Migające serce” z rozdziału 1, można się zastano-
wić, przez jaki czas jest wyświetlana ikona albo ile czasu potrzeba na jej wywołanie?
Nie można udzielić odpowiedzi na to pytanie, jedynie analizując program, ponieważ
implementacja bloku Basic/show icon ukrywa przed użytkownikiem taką informa-
cję jako nieistotny szczegół, zaciemniający prostotę użycia tej funkcji. „Show”, czyli
pokaż, oznacza wyświetl na tyle długo, aby dało się swobodnie zaobserwować. Wy-
świetlanie ikon wprowadza opóźnienia w wykonaniu programu, nie może być w takim
wypadku używane do informowania graczy przy sprawdzaniu czasu ich reakcji. Stąd
zastosowanie bloków Led/plot – włączającego bez opóźnień, wybraną diodę i  Led/

unplot – wyłączającego ją. Diody określone są współrzędnymi, gdzie dioda (0,0) znaj-
duje się w lewym, górnym rogu.

Szybkość działania tych metod demonstruje przykład z listingu 6.5. Program ten włą-
cza po kolei diody w pierwszym rzędzie, po czym po kolei je wyłącza. Wynik wykona-
nia, jest jednak dosyć nieoczekiwany, wydaje się bowiem, że diody migają w sposób
dość  przypadkowy.  W celu  zaobserwowania  oczekiwanego  zachowania  „płynącego
światła” trzeba do programu wprowadzić opóźnienie (listing 6.6).
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Punktacja
Wprowadźmy do rywalizacji  na refleks

punktację. Będziemy grać na dwie osoby do
pięciu zwycięstw. Jest wiele sposobów na-
pisania  takiego  programu.  My  postaramy
się go tak napisać, aby wprowadzić jak naj-
mniej zmian do programu 6.4.

Punkty zdobyte przez zawodników prze-
chowywane są  w zmiennych  Punkty_1 i

Punkty_2. Każde zwycięstwo zawodnika,
czyli  szybsza  reakcja  przyciskiem  P1  lub
P2, zwiększa wartość odpowiedniej zmien-
nej o jeden i zapala diodę w słupku po stro-
nie zawodnika (rysunek 6.4). Wszystko to dzieje się w bloku on event from.

Cały mecz rozpoczynamy przyciskiem P0, resetując przy tym wartość wszystkich
zmiennych. Dodana pętla while pozwala, w bloku obsługi tego przerwania, na automa-
tyczne wznawianie rozgrywki, aż do osiągnięcia przez któregoś z zawodników 5 punk-
tów.

Kompletny program jest przedstawiony na listingu 6.7.

Modyfikacje
Naturalną modyfikacją,  a  przy tym bardzo prostą  w realizacji  programowej,  jaką

można wprowadzić do kodu z listingu  6.4, jest obsługa większej liczby zawodników.
Dla trzech można wykorzystać pin P0, a jego rolę przekazać do przycisku A. Dla więk-
szej liczby zawodników nie obejdzie się bez ekspandera wyprowadzeń. Pojawi się też
problem czułości na dotyk przy stosowaniu przycisków aluminiowych. Można wtedy
użyć gotowych łączników lub zastosować rezystor podciągający o wartości 10M w do-
wolnym układzie z rysunku 6.2.
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Dodatkowym ciekawym usprawnieniem w dwuosobowej rywalizacji może być kara
za falstart,  czyli  naciśnięcie przycisku przed wejściem układu w stan wyczekiwania.
Konieczne w takim przypadku będzie zastosowanie dodatkowej zmiennej logicznej.

Najtrudniejsze będzie jednak takie zmodyfikowanie programu, w którym większość
operacji przeniesiemy do  forever,  zgodnie z ogólnymi zasadami obsługi przerwań.
Chociaż  język Blocks,  przy  programowaniu micro:bita,  pozwala  na  umieszczanie w
czasie obsługi przerwania na przykład instrukcji czasowej przerwy pause, to w innych
systemach wbudowanych może to być w ogóle niemożliwe. Stąd warto poszczególne
fazy programu definiować przy pomocy odpowiednich zmiennych, które decydują o
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przebiegu pętli forever, a w blokach obsługujących zdarzenia będą znajdowały się je-
dynie instrukcje modyfikujące te zmienne.

Przykłady programów 6.5 i 6.6 prezentują metody szybkiego sterowania diodami w
matrycy  LED  micro:bita.  Projektowanie  pływających  świateł  czy  innych  efektów
świetlnych może być dobrą zabawą. Całkowite panowanie nad matrycą jest możliwe
dzięki  zastosowania  w  odpowiednich  pętlach:  włączenia  pojedynczej  diody  (Led/
plot), wyłączenia (Led/unplot) lub przełączenia w stan przeciwny (Led/toggle).

Ciekawe efekty można uzyskać, korzystając z liczb losowych Math/pick random. W
grupie Led/more znajdują się ponadto bloki umożliwiające ustalenie jasności świece-
nia danej diody w skali od 0 do 255 oraz blok, istotny, gdy chcemy wykorzystać piny
uwspólnione z diodami LED, wyłączenia matrycy led enable. Ciekawą funkcję udo-

stępnia blok stop animation zatrzymujący natychmiastowo jakiekolwiek wyświetla-
nie, nawet wywołane blokami z innych grup.
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7. Wskaźnik analogowy

Cel
Nauka posługiwania się, wbudowanymi w moduł micro:bit, przetwornikami analo-

gowo-cyfrowymi i quasi-analogowymi (PWM) wyjściami oraz sterowania serwomecha-
nizmami.

Wymagania:
• moduł micro:bit,
• potencjometr 5k – 100k,
• przewody połączeniowe goldpin,
• ekspander wyprowadzeń do micro:bita, na przykład micro:mate,
• modelarski serwomechanizm,

a dodatkowo do budowy analogowego barometru:
• drugi micro:bit,
• stacja pogodowa weather:bit,
• przybory szkolne, tektura, kredki, słomka do napojów.<

Analogowy świat
Układy mikroprocesorowe, a w szczególności BBC Micro Bit, są urządzeniami cy-

frowymi. Oznacza to, że w układzie napięcia mogą przyjmować tylko dwie skrajne war-
tości. Stany pośrednie są wykluczone. Podobnie wygląda sprawa interakcji ze światem
zewnętrznym. Urządzenia naturalnie współpracujące z układami cyfrowymi to elementy
typu włącz/wyłącz, czyli na przykład poznane wcześniej przyciski czy diody LED.

Fizyczny świat jest jednak odmiennego typu. Wszystkie wielkości podlegające po-
miarom mają charakter ciągły i nie mogą bezpośrednio, bez odpowiedniego przetwarza-
nia, być podłączone do wejść układów cyfrowych. Układy realizujące zamianę sygna-
łów analogowych na cyfrowe noszą nazwę przetworników analogowo-cyfrowych ADC
(z ang. analog to digital converter) oznaczanych też przez A/D. Odwrotną zamianę za-
pewniają przetworniki cyfrowo-analogowe D/A, a nie są one rzadkością w systemach
wbudowanych (o czym dalej).

Od wielu lat standardem w metrologii jest przekształcanie wszystkich wielkości nie-
elektrycznych na elektryczne – domyślnie napięcie. Powodowane jest to łatwością ob-
róbki, możliwością przesyłania na duże odległości, powielania, a przede wszystkim wy-
korzystania takiego sygnału do sterowania innymi urządzeniami. Obecnie obserwuje się
jeszcze inną tendencję do zamiany sygnału elektrycznego analogowego na cyfrowy, tak
szybko jak to możliwe. W sklepach internetowych dla robotyków można zakupić bar-
dzo dużo czujników z już wbudowanym przetwornikiem analogowo-cyfrowym. Zaletą
sygnału cyfrowego jest bezpośrednia współpraca z układami mikroprocesorowymi oraz
dużo większa odporność na zakłócenia, a w przypadku odpowiedniego protokołu komu-
nikacyjnego może zapewnić niezawodny transfer danych.
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Analizując rysunek 6.1 można zauważyć, że przy sześciu pinach: P0, P1, P2, P3, P4 i
P10 widnieje skrót A/D. Te piny oprócz współpracy z sygnałami cyfrowymi, dają moż-
liwość pomiaru napięcia i przetwarzają go na sygnał cyfrowy. Programista korzystający
z takich wejść nie musi znać zasad przetwarzania ani formatu wygenerowanych danych,
jedynie otrzymuje zestaw funkcji (API) pozwalających na pobranie liczb jednoznacznie
powiązanych z odczytanymi napięciami.

Mierzone przez micro:bit wielkości, umieszczonymi na płytce czujnikami przyspie-
szenia, temperatury, pola magnetycznego i natężenia światła, też mają charakter ciągły.
Jak więc micro:bit mierzy te wielkości? Poprzez wbudowane w moduł przetworniki A/
D podłączone do wewnętrznej magistrali I2C. Magistrala ta wyprowadzona jest na złą-
cze stykowe micro:bita – piny P19 i P20. Urządzenia podłączone do I2C mają ustalony
protokół komunikacyjny, a identyfikowane są przez unikalne adresy. Podłączając dodat-
kowe urządzenia, wspierające taką komunikację, do pinów P19, P20, możemy w prosty
sposób zwiększać funkcjonalność urządzenia.

Istnieje też możliwość podłączenia zewnętrznych przetworników A/D. Jest to z regu-
ły zadanie o wyższym stopniu złożoności niż dotychczas prezentowane rozwiązania.
Czasami jednak podłączenie zewnętrznych przetworników A/D może okazać się ko-
nieczne, gdy wbudowane nie zapewniają odpowiednich parametrów: szybkości działa-
nia, rozdzielczości, liniowości itp.

Analogowe wejścia
Do nauki korzystania z wejść analogowych będziemy potrzebowali regulowanego

napięcia. Dla jego uzyskania podłączmy sygnał z potencjometru do wejścia P1 jak na
rysunku 7.6. Takie połączenie pozwoli nam na zmianę napięcia na pinie P1 w zakresie
od 0 V do napięcia zasilania, czyli około 3,3 V. Ponieważ przyłączamy do pinu szero-
kiego,  to  możemy to zrobić za pomocą krokodylków
lub wtyków bananowych.

Do przyłączenia jakiegokolwiek sygnału do wejścia
analogowego należy posiadać informację o sygnałach
współpracujących z danym wejściem (przetwornikiem).
Od  strony  technicznej  parametrów  opisujących  prze-
twornik można podać bardzo dużo, ale z punktu widze-
nia amatorskich zastosowań najbardziej istotne są:

1) Zakres mierzonych napięć  . Nie zawsze jest toż-
samy z napięciem zasilania. Często przetworniki
potrafią przetwarzać napięcia ujemne. Czasami
zakres ten może być powiązany z innym napię-
ciem podawanym na dodatkowe wejście  prze-
twornika lub być ustalany programowo. W mi-
cro:bicie  zakres  mierzonych  napięć  jest  iden-
tyczny z napięciem zasilającym7, to znaczy od

7 Jest możliwość zmniejszenia programowego napięcia referencyjnego aż do 1/3 napięcia zasilania. 
Nie dotyczy to jednak języka Blocks.
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0 V do 3,3 V. Zatem układ z rysunku 7.6 zapewni pokrycie całego zakresu mie-
rzonych napięć.

2) Rozdzielczość przetwornika   mierzona w bitach. Jest to parametr, który określa,
na ile stanów podzielony jest zakres mierzonych napięć. W micro:bicie wbudo-
wany jest przetwornik 10-bitowy, co odpowiada 1024 stanom. Czyli, jeżeli na-
pięcie wejściowe wynosi 0 V, to odczyt „analogowy” da w wyniku liczbę 0, a
gdy napięcie zwiększymy do 3,3 V, w wyniku otrzymamy 1023. Zdolność roz-
dzielcza w skali napięć wynosi w takim przypadku 3,3 V/1024, co w przybliże-
niu daje około 3,2 mV.

3) Zakres dopuszczalnych napięć wejściowych   określa  wytrzymałość wejścia  na
podłączanie napięć przekraczających zakres napięć mierzonych (pkt. 1). Ponie-
waż w specyfikacji technicznej na stronie tech.microbit.org/hardware/ ten para-
metr nie jest określony wprost, to przyjmujemy najgorszy możliwy przypadek i
zakładamy, że zakres napięć dopuszczalnych jest taki sam jak mierzonych i nie
będziemy na wejściu przekraczać napięcia zasilania układu. Ten warunek też jest
zagwarantowany użyciem układu z rysunku 7.6.

4) Szybkość przetwornika  . Proces przetwarzania analogowo-cyfrowego nie jest na-
tychmiastowy i wymaga pewnego czasu na wykonanie pomiaru. Szybkość prze-
twornika podawana jest w postaci ilości próbek mierzonego napięcia na jednost-
kę czasu lub po prostu czasu potrzebnego na wykonanie pojedynczego pomiaru.
Ta informacja uznana została przez twórców oficjalnej strony micro:bita za mało
istotną ze względu na dużą szybkość wbudowanych konwerterów A/D i nie jest
podana w specyfikacji technicznej na stornie projektu BBC. Można jednak zna-
leźć  wyniki  pomiarów udostępniane  przez  społeczność.  Na  przykład  według
forum.micropython.org/viewtopic.php?t=2682 szybkość  ADC
micro:bita wynosi 6,5 kpróbek/s, co oznacza, że czas opóźnienia związany z od-
czytem pojedynczego napięcia wynosi w przybliżeniu 150 μs.

Po podłączeniu potencjometru możemy sprawdzić działanie przetwornika A/D. Mo-
glibyśmy użyć wyświetlania liczby odczytanej z wejścia lub wyniku pomiaru napięcia
po przemnożeniu przez 3,2 mV, jednak w celu zwiększenia efektu użyjemy szybkiego
bloku Led/plot bar graph do przedstawienia wyniku wizualnie (listing 7.1).

Blok plot bar graph, zapełnia matrycę LED w miarę wzrostu pierwszego parametru
of skalowanego w stosunku do drugiego parametru up to. Do programu wprowadziliśmy
niewielkie,  stumilisekundowe opóźnienie.  Nie ma ono znaczenia,  z punktu widzenia
użytkownika, na szybkość działania układu, a znacząco odciąża system. 
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Tak przygotowani możemy do wejść analogowych doprowadzić sygnał z dowolnego
czujnika, pod warunkiem, że potrafimy przekształcić go na napięcie.

Ekspander wyprowadzeń od DFRobot
Testowanie działania wyjść zaczniemy od omówienia jednego z wielu dostępnych na

rynku ekspanderów wyprowadzeń. Podłączenie wprost do wąskich kontaktów złącza
stykowego micro:bita może być nie tylko trudne, ale przede wszystkim niebezpieczne
dla samego urządzenia.  Takie rozszerzenie jest  nam potrzebne,  bo nie  ma szerokich
kontaktów wyjściowych w micro:bicie. Z punktu widzenia projektanta modułu jest to
zrozumiałe, bo podłączanie elementów wykonawczych wymaga wiedzy i rozwagi. Ob-
ciążalność wyjść micro:bita jest nieduża i wynosi 5 mA. Już podłączenie diody LED ze
zbyt małym rezystorem ustalającym prąd może uszkodzić moduł.

Zaprezentowany  w  tej  sekcji  ekspander  firmy  DFRobot  nosi  nazwę  Micro:Mate
Expansion Shield (rysunek 7.2). Ułatwia dostęp jedynie do pinów P8, P12 i P16 oraz
do, i tak prostych w podłączaniu, P0, P1 i P2. Inne tego typu rozszerzenia pozwalają na
dostęp do większej ilości GPIO, ale ideą tego układu jest zachowanie dotychczasowej
funkcjonalności micro:bita przez nieużywanie współdzielonych wyjść. Stąd kształt płyt-
ki, której wycięcia umożliwiają korzystanie z przycisków A i B oraz pozwalają na oglą-
danie wyświetlacza. Po dokręceniu całość wraz z ekspanderem ma wymiary niewiele
większe od „gołego” micro:bita. Tej cechy nie mają inne, dołączane do złącza stykowe-
go, rozszerzenia. Dodatkowo micro:mate buforuje zasilanie pinów P8, P12 i P16, tak że
można sterować dużymi odbiornikami – nawet do 2 A przy 5 V.

Podstawowe elementy płytki prezentuje rysunek 7.2:
1) kontakty sprężynowe dla złącza stykowego micro:bita,
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Rysunek 7.2. Widok ekspandera wyprowadzeń micro:mate od tyłu (z lewej), od przodu 
(w środku) i zamontowanego na micro:bicie (z prawej)



2) śruby mocujące płytkę micro:mate do micro:bita,
3) gniazdo słuchawkowe podłączone do pinu P0. Wszystkie  bloki grupy  Music

wysyłają sygnały na P0,
4) wyprowadzenie wraz z zasilaniem pinów P0, P1 i P2,
5) gniazdo USB zewnętrznego zasilania VIN. Przez gniazdo to nie można progra-

mować micro:bita, jednak po podłączeniu zasilania do niego micro:bit będzie
także zasilany. Jego użycie jest konieczne w przypadku wykorzystania pinów
P8, P12 i P16. Obciążalność zasilania wynosi wtedy 10 W,

6) wyprowadzenie wraz z zasilaniem pinów P8, P12 i P16,
7) wybór napięcia zasilającego dla pinów P8, P12 i P16 – OFF, 5 V, 3,3 V.

Wyprowadzenia zewnętrzne udostępniane przez micro:mate pasują do wprowadzo-
nego przez DFRobot standardu Gravity (-,+,sygnał).

Podczas pracy z pinami P8, P12 i P16 (6) należy najpierw przełącznik (7) ustawić w
pozycji OFF, po czym kablem USB podłączyć micro:bita (nie micro:mate’a) do kompu-
tera. Załadować program, a następnie przełożyć kabel USB do wejścia VIN (5) modułu
micro:mate. Jeżeli będziemy sterować dużymi obiektami, powinniśmy rozważyć użycie
zasilacza. Dopiero teraz przełączamy przełącznik (7) w pozycji 5V. Podczas pracy z pi-
nami (6) nie mamy możliwości zasilania bateryjnego.

Analogowe wyjście
Zazwyczaj przetwarzania cyfrowo-analogowego nie realizuje się w popularnych sys-

temach. Zamiast tego informację analogową koduje się w postaci modulacji szerokości
impulsów (PWM z ang. Pulse-Width Modulation). Sygnał wyjściowy w takim kodowa-
niu nadal jest dwustanowy, a informacja jest ukryta w dziedzinie czasowej.

Sygnał w tej modulacji jest sygnałem okresowym, prostokątnym, w którym informa-
cja liczbowa jest równa wypełnieniu przebiegu, to znaczy stosunkowi TH/T czasu trwa-
nia stanu wysokiego w okresie do okresu przebiegu. Jednym z podstawowych parame-
trów opisujących wyjście PWM jest rozdzielczość R wyrażona w bitach. Podobnie jak
na analogowym wejściu, tak i na wyjściu mamy pseudoanalogowość, to znaczy liczba
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Rysunek 7.3. Modulacja szerokości impulsów PWM



możliwych wartości stosunku TH/T jest skończona i wynosi 2R. Drugim ważnym para-
metrem jest częstotliwość tej modulacji, czyli 1/T.

Wyjście takie nie jest rzeczywistym analogowym wyjściem, a jedynie daje możli-
wość zakodowania wartości liczbowej w jednym cyfrowym kanale. Ma jednak bardzo
ważną w zastosowaniach cechę pozwalającą na łatwą budowę rzeczywistego przetwor-
nika D/A. Wartość średnia sygnału PWM jest równa:

U śr=UH

T H

T
,

czyli proporcjonalna do zakodowanej liczby. Wykonanie zatem rzeczywistego analogo-
wego wyjścia wymaga jedynie zastosowania filtra dolnoprzepustowego o stałej czaso-
wej znacznie dłuższej od T. W większości zastosowań jednak nie będzie potrzeby stoso-
wania filtrów, ze względu na naturalną bezwładność odbiorników (zwłaszcza elektro-
mechanicznych, a w szczególności silników) lub nieobserwowalność szybkiego przełą-
czania.

Na listingu  7.2 przedstawiono przykład niejawnego zastosowania modulacji PWM.
Jasność diod w matrycy można regulować w zakresie od 0 do 255, wykorzystując wła-
śnie taką modulację blokiem Led/more/plot x y brightness. Program ten pod-
czas zapalania diod po kolei kolumnami ustawia losowo jasność każdej z nich.

Do wykorzystania modulacji szerokości impulsu wprost służy blok  Pins/analog

write. Standardowe wyjście analogowe w micro:bicie jest 10-bitowe. Domyślną czę-
stotliwość pracy takiego wyjścia można zmienić blokiem Pins/analog set period, a na-
wet bezpośrednio wymusić czas trwania impulsu TH przez Pins/servo set pulse.

Serwo
Ważną grupę elektromechanicznych elementów wykonawczych stanowią serwome-

chanizmy (w skrócie serwa). Definicja serwomechanizmu w automatyce, jako pewnego
zamkniętego układu sterowania, jest bardzo szeroka i obejmuje bardzo dużą klasę urzą-
dzeń.  W  automatyce  modelarskiej  serwomechanizmem  nazywamy  siłownik,  który
zmienia specyficzną modulację szerokości impulsu na kąt położenia wału serwa. Ramię
robocze umieszczone prostopadle do osi wału nosi nazwę orczyka (rysunek 7.4).
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Standardowo serwomechanizmy modelarskie pracu-
ją w zakresie kątowym od 0º do 180º. Do ustawienia
orczyka w zadanym położeniu  kątowym serwo musi
dostać  odpowiedni  sygnał.  Serwa  oprócz  zasilania
(dwa przewody: -brązowy i +czerwony) wymagają tyl-
ko  jednego  dodatkowego,  sygnałowego  przewodu
(przewód pomarańczowy).  Sterowanie kątem położe-
nia ramienia odbywa się także przy pomocy modulacji
PWM, ale  przy znacznie mniejszym zakresie  wypeł-
nień i przy ściśle określonej częstotliwości – czas po-
wtarzania  musi  wynosić  dokładnie  20 ms  (rysunek
7.5). Kąt położenia jest raczej definiowany przez dłu-

gość impulsu niż przez położenie, i tak dla czasu trwania impulsu TH równego 1 ms, ser-
womechanizm obraca się do położenia początkowego 0º, a dla TH = 2 ms do położenia
skrajnego końcowego – przeważnie 180º. 

Do sterownia serwomechanizmami zazwyczaj  nie  używamy zwyczajnego wyjścia
PWM  Pins/analog write,  tylko  stosujemy  dedykowane  Pins/servo write
umożliwiające  ustawienie  serwa  dokładnie  w  zadanym położeniu  kątowym.  Oprócz
tego istnieje wiele dodatkowych bibliotek ułatwiających pracę z serwomechanizmami
dostępnych przez dodatki  Exten-
sions, jednak w prezentowanych
przykładach  nie  będzie  potrzeby
korzystania z nich.

Sposób pracy z serwomechani-
zmem demonstruje  program z  li-
stingu  7.3.  Wykorzystuje  on  sy-
gnał z potencjometru podłączone-
go do wejścia  P1 jak na rysunku
7.6,  oraz serwomechanizm podłą-
czony do pinu P8 przez ekspander
micro:mate (rysunek 9.2).
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Rysunek 7.5: Sygnały sterujące serwomechanizmami modelarskimi.

Rysunek 7.4. 
Serwomechanizm modelarski

Rysunek 7.6. Podłączenie potencjometru i 
serwomechanizmu do płytki micro:bit przez 
ekspander wy prowadzeń micro:mate



Odczytaną z potencjometru 10-bitową liczbę zapisujemy w zmiennej kąt, którą w na-
stępnym wierszu przeliczamy na kąt mierzony w stopniach. Można także przeliczyć na
długość impulsu, ale jest to zdecydowanie mniej czytelne. Wyliczony kąt obrotu wysy-
łamy blokiem Pins/servo write pin na wyjście P8. Blok opóźnienia  pause po-
zwala na korekcję reakcji serwa i w zasadzie można go pominąć, ale w przypadku nie-
oczekiwanego działania układu można spróbować zmodyfikować jego wartość.

Barometr
Odczyt z wyświetlacza cyfrowego nie zawsze jest wygodny, stąd w wielu przypad-

kach, szczególnie gdy wielkość mierzona podlega ciągłym zmianom, nadal wykorzysty-
wane są wskaźniki analogowe. Odczyt analogowy jest bardziej naturalny i w przypad-
kach,  kiedy nie  jest  wymagana duża  dokładność,  daje  natychmiastową orientację  w
wielkości wyniku. Nawet w skomputeryzowanych, współczesnych samochodach wszel-
kie wskaźniki, jak prędkościomierz, obrotomierz, miernik temperatury silnika, poziomu
paliwa itp., nadal w większości posiadają wskazówki. 

Wykorzystamy stację pogodową z rozdziału 5 i zmodyfikujemy jej działanie w taki
sposób, aby pokazywała tylko jedną, wybraną wielkość, ale wynik prezentowany będzie
na analogowym wskaźniku. W naszym przykładzie będziemy konstruować barometr,
wykorzystując wbudowany w weather:bita czujnik ciśnienia. W tym celu zmodyfikuje-
my programy z rozdziału 5, a zamiast wyświetlacza wykorzystamy ramię serwomecha-
nizmu.

Rozpoczniemy od uproszczenia programu nadajnika z listingu 5.5, tak aby przesyłał
tylko jedną wartość (listing  7.4). Oczywiście możemy pozostawić go bez zmian, a po
stronie odbiorczej wykorzystywać tylko ciśnienie. Pisząc program od początku można
zrezygnować z wysyłania komunikatów (nazwa, wartość), ale takie uproszczenie powo-
duje zmniejszenie elastyczności i potencjalne problemy podczas prób rozbudowy pro-
jektu.
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Odbiornik także zaprojektujemy, wykorzystując jako bazę ten z rozdziału  5 (listing
5.6). Najważniejszymi zmianami wprowadzonymi do programu 7.5 są: odbiór tylko jed-
nej wartości – ciśnienia – oraz rezygnacja z wyświetlacza na rzecz serwomechanizmu.

Najtrudniejszym zadaniem w takim przypadku, ze względu na to, że program stacji
pogodowej już mieliśmy napisany,  jest  przeliczenie  Ćiśnienie_raw,  czyli  surowej
wartości z czujnika, na kąt obrotu serwomechanizmu. W programie przedstawionym na
listingu  7.5 ciśnieniu około 970 hPa odpowiada kąt 45º, a 1050 hPa kąt 135º. Można
użyć innych wartości, co będzie dobrym ćwiczeniem ze znajomości własności funkcji
liniowej.

Na rysunku  7.7 przedstawiono realizację barometru ze wskazówką. Tarcza, będąca
zarazem mocowaniem serwomechanizmu, jest wykonana z pudełka po czekoladkach.
Za wskazówkę posłużyła słomka do napojów założona na orczyk. 

Modyfikacje
Sama zabawa z ustawianiem poten-

cjometrem położenia  ramienia  serwo-
mechanizmu  (listing  7.3)  może  być
ciekawa,  ale  można  zamiast  liniowej
funkcji  przesunięcia użyć innej zależ-
ności. Na przykład wprowadzenie od-
powiedniej funkcji kwadratowej może
spowodować  istnienie  minimum  lub
maksimum kąta obrotu, gdzieś dla po-
średnich  wartości  położenia  potencjo-
metru.  Możemy to położenie znaleźć,
ustawiając wskazanie orczyka na opti-
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mum. Podobnie w tym samym programie można wprowadzić regulowane osobnym po-
tencjometrem opóźnienie w bloku pause. Wymaga to użycia dodatkowego wejścia ana-
logowego.

Działanie analogowego wejścia można także zademonstrować, wykorzystując pro-
gram 6.6, w którym szybkość zapalania i gaszenia diod będzie regulowana potencjome-
trem.

Najprostszą modyfikacją napisanego barometru jest pomiar innej, bardziej dynamicz-
nej wielkości fizycznej. Ciśnienie atmosferyczne zmienia się bardzo powoli i działanie
programu jest bardzo statyczne. Trzeba wówczas skrócić czasy odpowiadające za od-
świeżanie pomiarów.

Dobrym zadaniem dodatkowym będzie naniesienie skali liczbowej na miernik, za-
miast kolorów obrazujących niskie, normalne i wysokie ciśnienie.

W zasadzie wszystkie uwagi i pomysły z modyfikacji stacji pogodowej można prze-
nieść do tego projektu, włączając w to przełącznik wyświetlanej (wskazywanej) wielko-
ści. 

Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że zachowując nadajnik z rozdziału 5, a odbiornik z
tego, to układ nadal by działał. Ponieważ możemy informację rozsyłać jednocześnie do
wielu odbiorników (tak zwany broadcasting) to możemy, dołączając do poprzedniego
projektu odbiornik naszego barometru, jednocześnie obserwować dane na wyświetlaczu
LCD i wskaźniku analogowym.
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8. Robot omijający przeszkody

Cel
Zapoznanie z metodami dostępu do czujników i elementów wykonawczych gotowej

platformy robota AlphaBot2.

Wymagania:
• moduł micro:bit
• platforma robota Waveshare AlphaBot2 z nadstawką AlphaBot2 for micro:bit

Roboty modelarskie
Młodzieży szkolnej  terminy o bardzo szerokim znaczeniu kojarzą się  przeważnie

bardzo jednoznacznie, na przykład: programowanie – gra, robotyka – robot. Pomimo że
skojarzenia  te  są  bardzo  logiczne  i  poprawne,  to  jednak  prowadzą  do  frustracji  ze
względu na to, że możliwości uczniowskie napisania gry czy zrobienia robota znacząco
odbiegają od wyobrażeń. Okazuje się bowiem, że spowodowanie, by robot „szedł” po
linii prostej jest bardzo złożonym zagadnieniem. Wszystko jednak zależy od zastosowa-
nych, gotowych rozwiązań, zarówno pod względem sprzętowym, jak i programowym.

W  internetowych
sklepach  robotyki  jest
ogrom  elementów
składowych  dla  kon-
struktorów, od elemen-
tarnych czujników, po
całe  platformy  robo-
tów.  Bardzo  popular-
ne,  traktowane  jako
uniwersalny  punkt
wyjścia,  są  różnego
rodzaju podwozia (ry-
sunek  8.1).  Sprzeda-
wane są w postaci pły-
ty z tworzywa sztucznego w odpowiednim kształcie i z otworami pozwalającymi na
montaż dodatkowych elementów. Podwozia takie najczęściej posiadają silniki DC (na
prąd stały) z enkoderami (czujnikami położenia wałka) i przystosowane do nich koła
napędowe oraz odpowiednie podpory (jak na przykaład na rysunku 8.1 przednie, bierne
kółko prowadzące). Niektóre elementy robota z rysunku 8.1 zakupione są osobno i nie
stanowią przeważnie kompletu z podwoziem: moduł mikrokontrolera, uchwyt na baterie
czy czujnik ultradźwiękowy odległości, który nadaje robotom wygląd naśladujący oczy.

Zdecydowana większość robotów jeżdżących wyposażona jest w dwa koła napędo-
we, każde z nich wyposażone w swój własny, niezależny silnik. Takie rozwiązanie daje

74

Rysunek 8.1. Robot podczas montażu



robotowi bardzo dużą zwrotność, upraszczając sterowanie ze względu na brak układu
kierowniczego i eliminując konieczność stosowania układu różnicowego.

Platforma AlphaBot2
Jeszcze prostszym rozwiązaniem niż konstrukcja robota na gotowym podwoziu jest

zakup całej platformy robota z zamontowanymi już potrzebnymi elementami. Czasami
platformy takie występują wraz z wbudowanym mikrokontrolerem, niektóre zaś wyma-
gają dokupienia elementów pośredniczących pozwalających na samodzielny dobór mo-
dułu sterującego (na przykład micro:bit). Po stronie użytkownika pozostaje jedynie za-
programowanie  robota.  Rozwiązanie  takie  pomimo  ewidentnej  prostoty  jest  jednak
mało elastyczne. W większości przypadków rozbudowanie projektu przez zwiększenie
jego funkcjonalności dodatkowymi czujnikami czy elementami wykonawczymi będzie
bardzo trudne, jeżeli nie niemożliwe.

Przykładem  uniwersalnej  plat-
formy  robota,  z  której  będziemy
korzystać w tym rozdziale, jest Al-
phaBot2,  której  producentem  jest,
znany  nam  już  z  wyświetlacza
LCD  (rozdział  4),  Waveshare.  Na
AlphaBot2 składa się okrągła (śred-
nicy  110 mm)  płytka  bazowa  z
czujnikami, silnikami i gumowymi
kołami  42 mm  oraz  nadstawka  –
płytka  tej  samej  średnicy,  umiesz-
czona równolegle nad bazą, stano-
wiąca interfejs do podłączenia mo-
dułu sterującego (rysunek 8.2).

Sam AlphaBot2 nie może zostać
zaprogramowany. Musi mieć dołą-
czony  programowalny  moduł.  Na

rysunku 8.2 jest to micro:bit. AlphaBot2 daje możliwość podłączenia wielu popularnych
platform, za każdym razem wykorzystując inną „górną” płytkę.

AlphaBot2 posiada bardzo dobrą i obszerną dokumentację. Dla platformy tego robo-
ta  została  stworzona  osobna  instrukcja  specjalnie  dla  użytkowników  micro:bita:
www.waveshare.com/w/upload/b/b0/Alphabot2_for_microbit_User_Manual_EN.pdf.
Oprócz opisu wykorzystania fizycznych komponentów płyty bazowej znajdziemy tam
także podstawy programowania micro:bita w języku Blocks.

Baza AlphaBot2
Od komponentów zainstalowanych  na  płytce  Waveshare  AlphaBot2-Base  zależeć

będą możliwości  robota  na  niej  skonstruowanego.  Rysunek  8.3 prezentuje  elementy
umieszczone na płytce bazowej AlphaBot2:

1) gniazdo przyłączeniowe nadstawki,
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Rysunek 8.2. Robot AlphaBot2 wraz z 
podłączonym micro:bitem



2) silniki DC z przekładniami i zamontowanymi kołami napędowymi,
3) uchwyt na baterie,
4) wskaźnik zasilania – dioda LED,
5) dwa czujniki zbliżeniowe na podczerwień,
6) ultradźwiękowy czujnik/miernik odległości,
7) wyłącznik zasilania,
8) czujniki odbiciowe na podczerwień dla śledzenia linii wraz z dwoma potencjo-

metrami kalibracyjnymi,
9) cztery diody LED RGB.

Wyłącznikiem (7) wyłączamy zasilanie nie tylko na płytce bazowej, lecz także na
nadstawce przyłączonej do gniazda (1). Włączenie zasilania sygnalizowane jest diodą
(4). Do zasilania modułu, niestety, wymagane są dosyć niestandardowe w zastosowa-
niach domowych, ale nierzadkie w profesjonalnych aplikacjach, ogniwa litowo-jonowe
3,7 V typu 14 500. W zamian dostajemy za to bardzo długi czas pracy robota. Do łado-
wania takich akumulatorów konieczne jest za-
stosowanie  specjalnej  ładowarki.  Warto  przy
tym rozważyć zakup droższych ogniw z wbu-
dowanymi zabezpieczeniami  przed  przełado-
waniem oraz nadmiernym rozładowaniem. 

Czujniki  zbliżeniowe  na  podczerwień  (5)
są cyfrowe i działają, niezależnie od podłączo-
nego  do  gniazda  (1)  modułu,  od  momentu
włączenia zasilania (7). Ich stan można obser-
wować za pomocą zielonych diod LED przy
nich umieszczonych. 

Diody (9) są diodami RGB, co oznacza, że
w ich pojedynczej strukturze w rzeczywistości
znajdują się trzy diody LED – czerwona, zie-
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Rysunek 8.4. Widok od góry płytki 
AlphaBot2 for micro:bit

Rysunek 8.3. Elementy płytki bazowej AlphaBot2, od góry (z lewej) i od spodu (z 
prawej strony)



lona i niebieska. Takie diody mogą na zasadzie mieszania barw świecić w dowolnym
kolorze. Ich rola w robocie jest jedynie dekoracyjna. Dostęp do nich w edytorze Make-
Code uzyskujemy poprzez załadowanie dodatku (Extensions) Neopixel dostępnego
na pierwszej stronie zarządzania rozszerzeniami.

Nadstawka AlphaBot2 for micro:bit
Do podłączenia do płytki bazowej AlphaBot2-Base modułu micro:bit potrzebna bę-

dzie odpowiednia płytka pośrednia. Jej pełna nazwa to AlphaBot2 for micro:bit, a jej
wierzchnia strona jest widoczna na rysunku 8.4. Jej jedynym zadaniem jest umożliwie-
nie stabilnego podłączenie micro:bita do płytki bazowej robota. W tym celu na nadstaw-
ce  znajduje  się  gniazdo,  widoczne  na  rysunku  8.4,  pasujące  do  złącza  stykowego
micro:bita, a od dołu, niewidoczne na rysunku, gniazdo, przez które odpowiednią wiąz-
ką przewodów można podłączyć się do gniazda (1) z rysunku 8.3. Jedynym dodatko-
wym elementem nadstawki jest  buzzer  (brzęczyk) podłączony przez wzmacniacz do
pinu P0 micro:bita.

Pełna instrukcja montażu AlphaBot2 for micro:bit do AlphaBot2-Base znajduje się w
dokumencie  www.waveshare.com/w/upload/0/0e/AlphaBot2-microbit-assembly-dia-
gram-en.pdf.

Programowanie robota
Ponieważ  całe  zadanie  kon-

strukcyjne  wymaga  jedynie
przykręcenia i podłączenia nad-
stawki do płytki bazowej Alpha-
Bot2  oraz  włożenia  micro:bita
w odpowiednie  gniazdo,  pozo-
staje  jedynie  oprogramowanie
robota.  Wykorzystanie  fizycz-
nych  elementów  robota  będzie
możliwe, gdy dostępne będą od-
powiednie bloki w palecie kom-
ponentów  edytora  MakeCode.
Postępujemy w tym przypadku
identycznie jak z innymi dodat-
kami,  co już wielokrotnie  było
opisane w poprzednich rozdzia-
łach.  Wybieramy z  palety  Ad-

vanced/Extensions i w polu
wyszukiwania  wpisujemy  adres  repozytorium  github.com/waveshare/pxt-AlphaBot2.
Po załadowaniu dodatku w palecie pojawią się bloki pozwalające na sterowanie robo-
tem (rysunek 8.5).
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Rysunek 8.5. Grupa bloków AlphaBot2 w palecie 
komponentów edytora MakeCode



Robot w ruchu
Wprawienie robota w ruch jest stosunkowo proste. Podstawowym blokiem sterują-

cym silnikami jest  AlphaBot2/Motor pozwalający na ustalenie, który silnik i z jaką
prędkością ma się poruszać. Prędkość w jednostkach umownych można wybrać z zakre-
su od -255 do 255, przy czym prędkość 0 oznacza wyłączenie silnika, a prędkości ujem-
ne oznaczają obroty wstecz. Równe prędkości na obu kołach oznaczają jazdę „po pro-
stej”, różne jazdę po łuku, a prędkości równe, ale o przeciwnych znakach oznaczają ob-
rót  w miejscu.  Zapis  wartości  prędkości  blokiem  Motor jest  buforowany  do czasu
zmiany jego wartości.

Największą wadą tej platformy jest brak sprzężonego z kołem enkodera – kółka z na-
cięciami umożliwiającymi dokładne określenie kąta, o jaki obróciło się koło. Podczas
zmiany kierunku jazdy, w celu określenia kąta skrętu jesteśmy zdani na kontrolę pręd-
kości obrotowej kół oraz czasu jej trwania. Jest to jeden z najmniej dokładnych sposo-
bów zadawania toru. Twórcy platformy zdecydowali, że robot ten będzie w czasie ruchu
posługiwał się wbudowanymi czujnikami i zrezygnowali z trudnych w obsłudze enko-
derów. Znaczną poprawę w kontroli kierunku ruchu zaawansowany programista może
osiągnąć za pomocą wbudowanego w micro:bit kompasu.

Program 8.1 demonstruje działanie bloku Motor. Silnik M1 odnosi się do koła lewe-
go, a  M2 do prawego. Możliwość sterowania niezależnie każdym silnikiem umożliwia
dowolne zaplanowanie trasy na równej powierzchni. Zamiast uporczywego wprowadza-
nia odpowiedniego bloku Motor i wstrzymywania wykonania programu blokiem pau-

se w  programie  zdefiniowana  została  trójparametrowa  funkcja  jedź(lewe_koło,
prawe_koło,  czas).  Jej  działanie  jest  oczywiste:  parametry  lewe_koło i

prawe_koło określają  prędkość  obrotową  (speed)  właściwego  silnika,  a  parametr

czas określa w milisekundach, ile ma trwać dany stan ruchu. W bloku forever wy-
raźnie widać efektywność wykorzystania funkcji w tym przykładzie, skrócenie kodu i
zwiększenie czytelności programu. Bezparametrowa funkcja stop() zatrzymuje silniki

poprzez uruchomienie na każdym z nich bloku Motor z zerową prędkością.
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Robot z listingu 8.1 jedzie przez jedną sekundę do przodu, potem zakręca w prawo
(obraca się lewe koło) i następnie obraca się w prawo w miejscu. Potem zatrzymuje się i
czeka dwie sekundy, po czym powraca do początku wykonania programu.

UWAGA!!!: „Ślepy” robot jadący z prędkością 255 do przodu jest dość szybki i z
pewnością nie jest dla niego w takim przypadku obojętne zderzenie z twardymi przed-
miotami czy ścianami. Należy unikać, jeżeli nie jest się do końca przekonanym o torze,
po jakim będzie poruszał się robot, poruszania nim z dużymi prędkościami, tym bar-
dziej, że trajektorię zadajemy, określając czas trwania ruchu, co jest dosyć nieprecyzyj-
ne. Nie tylko uderzenie może być niebezpieczne dla robota, lecz także „pchanie” cięż-
kiego lub unieruchomionego obiektu, bowiem, ze względu na dobrą przyczepność gu-
mowych kół, można uszkodzić przekładnię lub spalić silnik.

Pomimo że poprzez definicję dodatkowych funkcji ułatwiliśmy sobie sterowanie ro-
botem, to czasami wygodniej jest skorzystać z gotowych metod udostępnionych w gru-
pie AlphaBot2. Mamy tam dwa dodatkowe bloki Run8 pozwalające na wybór: jazda do
przodu, do tyłu, skręt w lewo, w prawo i stop, z jaką prędkością i ewentualnie przez jaki
czas ma trwać dany stan ruchu.

Listing 8.2 demonstruje pewną ciekawą właściwość w zachowaniu się silników. Pod-
czas ruchu zmiana prędkości obrotowej jednego koła nie powoduje zmiany stanu dru-

8 W edytorze MakeCode Blocks te bloki nie są nazwane, ale ich rzeczywiste nazwy to Run i 
RunDelay.
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giego, pomimo że wywołaliśmy go blokiem Run. W przykładzie 8.2 robot jedzie prosto
przez jedną sekundę, później po łuku w lewo, ze względu na spowolnienie lewego koła.
Przez cały czas prawe koło porusza się z tą samą prędkością. Następnie znowu prosto i
zatrzymuje się na dwie sekundy. Druga część programu wymusza ruch „na wstecznym”
po tym samym torze co „do przodu”. Ponieważ nie mamy sprzężenia zwrotnego, może-
my oczekiwać, że nie zakończymy ruchu dokładnie w punkcie startowym. Ten przykład
pozwoli nam ocenić dokładność takiego rodzaju sterowania.

Omijanie przeszkód
Do omijania przeszkód wykorzystamy dwa czujniki na podczerwień ((5) na rysunku

8.3). Każdy z nich posiada nadajnik i odbiornik podczerwieni. Po odbiciu promieni od
przeszkody czujnik sygnalizuje zaistniały fakt, nie oferując żadnej więcej informacji (na
przykład odległości). Natrafienie na przeszkodę jest widoczne z zewnątrz przez użyt-
kownika dzięki dwóm zielonym diodom umieszczonym bezpośrednio przy czujnikach.

Czujniki  skierowane  są  do  przodu,  zatem  przy  cofaniu  nadal  należy  zachować
ostrożność. Także podczas jazdy do przodu nie zawsze będzie możliwość zareagowania.
Rozstawienie czujników powoduje,  że  z  przodu jest  dosyć  duża strefa  nieczułości  i
można uderzyć w przeszkodę, której rozmiary poprzeczne dochodzą do nawet 8 cm (ry-
sunek 8.6 z lewej). Dzieje się tak dlatego, że czujniki skręcone są lekko na zewnątrz.
Projektanci urządzenia przednią strefę nieczułości pozostawili pod kontrolą dodatkowe-
go miernika ultradźwiękowego. Ponieważ w tym rozdziale nie będziemy z niego korzy-
stać, nadal musimy uważać na przeszkody o małych poprzecznych rozmiarach, na które
można najechać z przodu, na przykład nogi od stołów. Czułość, czyli zakres wykrywa-
nia przeszkody, został tak dobrany, aby bezpiecznie najechać na zewnętrzny narożnik
90º (rysunek  8.6 w środku). Pozwala to na bezkolizyjny ruch dookoła większości du-
żych przedmiotów, filarów czy ścian. Ukierunkowanie charakterystyki na zewnątrz po-
zwala dodatkowo na najazd na ściany pod bardzo małymi kątami (rysunek 8.6 z prawej)
rzędu kilku stopni. Jadąc prawie równolegle do ściany, możemy się z nią co prawda
zderzyć, ale nie będzie to groźne dla robota. Jeszcze gorzej wygląda sprawa omijania
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Rysunek 8.6. Najazd robota na przeszkodę typu wąski słup (z lewej), 
narożnik (pośrodku) i skośnie na ścianę (z prawej)



przeszkód poziomych. Nie da się w takim układzie czujników nie zahaczyć o poprzecz-
kę zawieszoną na wysokości wystającej płytki micro:bita.

Z tej pobieżnej analizy widać, że projektując robota samodzielnie od początku, które-
go jedynymi „oczami” będą czujniki zbliżeniowe na podczerwień, aby zapobiec koli-
zjom, potrzeba minimum trzech, a najlepiej, pięciu czujników dla ruchu w jednym kie-
runku.

Do kontroli czujników służy blok  AlphaBot2/Infrared zwracający wartość lo-

giczną true/false. Niestety nie ma możliwości reakcji na zdarzenia zgłaszane przez
czujniki poprzez obsługę przerwań (szkoda).

Napiszemy najprostszy program dający możliwość reakcji na przeszkodę, wykorzy-
stujący czujniki na podczerwień naszego robota (listing 8.3).

Działanie programu jest bardzo proste. Robot porusza się do przodu z prędkością 70.
Prędkość można zwiększyć, ale trzeba uważać, bo zbyt duża jej wartość może nie dać
szansy robotowi na reakcję. Gdy zadziała czujnik lewy, obrotem w prawo robot będzie
„uciekał” od przeszkody i odwrotnie reakcją na sygnał z prawego czujnika będzie skręt
w lewo. Zachowanie robota można modyfikować przez zmianę prędkości poruszania się
i obrotów oraz zmianę czasu, a tym samym kąta obrotu.

Modyfikacje
Moduł micro:bit nadzorujący pracą robota nie jest w pełni obciążony. Do naszej dys-

pozycji pozostaje matryca LED, która może informować nas o różnych zdarzeniach. Po-
dobnie pin P0, do którego podłączony jest brzęczyk, może w czasie poruszania się robo-
ta lub w odpowiedzi na jakieś zdarzenie zagrać melodyjkę. Trzeba wówczas pamiętać,
aby grać w tle (in background), bo inaczej robot nie przyjmie żadnych rozkazów do
czasu odegrania muzyki.

Zabawa ze „ślepym” robotem może polegać na zaprogramowaniu go, tak aby przeje-
chał po zadanym torze lub tak, by nie potrącić pachołków. Uczniowie mogą to wykonać
metodą prób i błędów, ale lepiej, aby przeprowadzili najpierw kalibrację robota. Polega-
łaby ona na określeniu kąta obrotu jako funkcji względnej prędkości kół i czasu trwania
ich włączenia.  Można z powodzeniem założyć,  że kąt obrotu jest  proporcjonalny do
czasu jego trwania. Pozostanie tylko określenie zależności prędkościowej.
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Dodanie do ruchu robota elementów losowych
spowoduje, że będzie sprawiał wrażenie posiada-
nia jakiejś inteligencji.

Zaprezentowany program omijania przeszkód,
pomimo że działający, jest podatny na wpadanie
w pułapki, na przykład takie jak zaprezentowany
na rysunku  8.7 wjazd w narożnik. W tym przy-
padku może nastąpić szybkie naprzemienne odbi-
janie od lewej do prawej i z powrotem. Takich i
innych  pułapek  można  uniknąć,  zmieniając  nie
tylko  parametry  w  programie  8.3,  ale  przede
wszystkim algorytmy reakcji na przeszkody.
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9. Zdalne sterowanie robota

Cel
Nauka ręcznego, zdalnego sterowania robotem, przy pomocy dedykowanego dla mi-

cro:bita gamepada.

Wymagania:
• dwa moduły micro:bit,
• platforma robota AlphaBot2 z nadstawką AlphaBot2 for micro:bit,
• Waveshare Gamepad for micro:bit.

Wprowadzenie
Poprzedni robot był samodzielny i niezależny. Sposób jazdy oraz reakcję na prze-

szkody miał zakodowane w wewnętrznym programie. Obecnie skupimy się na zmusze-
niu robota do zachowania zadanego zewnętrznymi urządzeniami.

Do zdalnego poruszania robotem, oprócz samej platformy robota AlphaBot2 z za-
montowanym  modułem  micro:bit  (rozdział  8),  będziemy  potrzebowali  drugiego
micro:bita jako nadajnika. Moduły skomunikujemy radiowo. Pojedynczy micro:bit ma
bezpośrednio dostępne jedynie dwa przyciski. Mogłoby to wystarczyć albo można było-
by także wykonać zewnętrzne przyciski, jednak takie rozwiązanie jest nieeleganckie i
niewygodne. Dlatego użyjemy rozszerzenia, także od Waveshare, w postaci gamepada z
joystickiem i przyciskami.  Wybór takiego typu sterowania nie jest  obligatoryjny, ale
zgodność producenta gamepada z robotem jest pewnym ułatwieniem, bowiem jest on
podany jako przykładowy w dokumentacji technicznej robota  www.waveshare.com/w/
upload/b/b0/Alphabot2_for_microbit_User_Manual_EN.pdf.

Aby sterować robotem w ten sposób, będziemy zmuszeni do napisania dwóch pro-
gramów – osobnego dla nadajnika i  odbiornika, pamiętając przy tym o zapewnieniu
wspólnego, takiego samego kanału komunikacji radiowej.

Gamepad
Sam gamepad Wavesha-

re  nie  jest  urządzeniem
skomplikowanym.  Umożli-
wia  on  jedynie  dostęp  do
wyjść  złącza  stykowego
micro:bita  w  wygodny  i
elegancki  sposób,  przez
skonfigurowanie  sprzętowe
dodatkowych  przycisków,
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potencjometrów i brzęczyka. Posiada przy tym własne zasilanie z akumulatora litowo-
jonowego. 

Rozmieszczenie elementów na płytce gamepada pokazane jest na rysunku 9.1:
1) analogowy (!) joystick z przyciskiem,
2) przyciski A i B,
3) gniazdo podłączenia modułu micro:bit,
4) wyłącznik zasilania,
5) diody sygnalizujące stan zasilania i akumulatora,
6) buzzer (brzęczyk),
7) akumulator litowo-jonowy 14 500,
8) gniazdo zasilania zewnętrznego micro-USB umożliwiające także ładowanie aku-

mulatora,
9) przyciski C, D, E, F.

Podłączenie elementów gamepada do fizycznych wejść micro:bita znajduje się na
tylnej stronie płytki rozszerzenia (rysunek 11.3). Wszystkie podłączenia są już sprzęto-
wo przygotowane do współpracy z modułem głównym, na przykład przez odpowiednie

rezystory podciągające. Można za-
uważyć, że przyciski A i B dublują
działanie  analogicznych  przyci-
sków  micro:bita.  Rzeczywistym
rozszerzeniem są przyciski  C,  D,
E, F i przycisk joysticka P, podłą-
czone w taki sposób, aby nie koli-

dować z wyświetlaczem LED. Sygnały X i Y joysticka obsługiwane są przez analogowe
wejścia P1 i P2. Buzzer (5), standardowo dla micro:bita, podłączony jest do wyjścia P0,
bowiem bloki grupy Music w edytorze MakeCode wykorzystują właśnie to wyjście.

Decydując się na ładowanie akumulatora przez układy ładowania gamepada (gniazdo
(8)),  warto  rozważyć  zakup
droższych  akumulatorów,  z
wbudowanymi  zabezpiecze-
niami przed przeładowaniem i
nadmiernym  rozładowaniem.
Taki zakup jest korzystniejszy
i z czasem okazuje się bardziej
ekonomiczny  nawet  przy  po-
siadaniu  profesjonalnej  łado-
warki.

Sprzętowa  konfiguracja,
oprócz założenia akumulatora,
wymaga  także  prawidłowego,
jak na rysunku 9.3, założenia modułu micro:bit. Niestety niedopatrzeniem projektantów
micro:bita jest to, że możliwe jest wpięcie płytki na dwa sposoby w każde przystosowa-
ne dla niego gniazdo. Jednak błędne założenie nie powinno doprowadzić do uszkodze-
nia czegokolwiek, bo czynne styki znajdują się po jednej, przedniej stronie płytki.
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Rysunek 9.3. Gamepad z podłączonym prawidłowo 
micro:bitem

Rysunek 9.2. Opis wyprowadzeń umieszczony z 
drugiej strony płytki gamepada



Aby mieć dostęp do fizycznych kompo-
nentów dodatku, musimy dodać odpowied-
nie bloki do palety. W tym celu, podobnie
jak z  innymi rozszerzeniami  dodajemy go
przez Advanced/Extensions i na stronie
zarządzania dodatkami w polu wyszukiwa-
nia wprowadzamy adres gitowego repozy-
torium  github.com/waveshare/JoyStick.
Można także nie ładować dodatków, wyko-
rzystując wiedzę o podłączeniach poszcze-
gólnych  pinów  micro:bita  do  gamepada,
jednak, pomimo niedużej liczby elementów
grupy  WSJoyStick (rysunek  9.4),  może
okazać się to trudne ze względu na koniecz-
ność  rozumienia  fizycznej  realizacji  połą-

czeń. Schemat modułu oraz bardzo dużą ilość dodatkowych informacji i dokumentacji
można znaleźć na stronie producenta www.waveshare.com/joystick-for-micro-bit.htm.

Nadajnik
Rolę nadajnika, składającego się z gamepada i micro:bita, ograniczymy do odczytu

danych z analogowego joysticka i  wysłania ich drogą radiową.  Ponieważ wysyłamy
dwie liczby o różnych znaczeniach, wykorzystamy blok radiowy, poznany wcześniej,
wysyłający parę (nazwa, wartość).

Nie korzystamy z panelu WSJoyStick (rysunek 9.4), ponieważ nie zapewnia on ob-
sługi analogowej joysticka. Blok  WSJoystick/DIR jest  blokiem logicznym umożli-
wiającym rozpoznanie ośmiu głównych kierunków ruchu. Będziemy zatem odczytywać
stan joysticka wprost, przez blok Pins/analog read, na pinach P1 dla osi X i P2 dla

osi Y. Następnie wysyłamy go radiowo, dołączając string jednoznakowy X lub Y odpo-
wiednio. Na koniec dodajemy przerwę  50 ms pomagającą w synchronizacji układów
nadajnika i odbiornika.
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Kalibracja

Odczyt położenia joysticka jest dokonywany 10-bitowym przetwornikiem A/D. Za-
tem liczba odpowiadająca odczytowi jest z zakresu 0–1023. W tym przypadku skrajne
położenia joysticka powinny odpowiadać minimum i maksimum tego zakresu, a położe-
nie  neutralne  wartości  środkowej.  W rzeczywistym  układzie  niekoniecznie  tak  być
musi,  dlatego należy przeprowadzić testy działania układu. Programy pomagające w
określeniu rzeczywistych wartości przedstawione są na listingach 9.2 i 9.3.

Po ich załadowaniu na micro:bita, należy odczytać wartości liczbowe wyświetlane na
matrycy LED w skrajnych położeniach joysticka i w jego położeniu neutralnym. Wyniki
otrzymane na egzemplarzu autora przedstawione są w tabeli .

Tabela 9.1

Pin Kierunek
Wartość

L N P

P1 X 3 516 1022

P2 Y 3 522 1022

Można uniknąć problemów związanych z kalibracją joysticka, wprowadzając strefy
nieczułości na dokładną wartość odczytów na krańcach przedziałów i w centrum. 

Odbiornik
Ponieważ po stronie nadajnika ograniczyliśmy zadania przez niego wykonywane,

„całą pracę”, czyli nasłuchiwanie i odbieranie informacji radiowych, przetwarzanie da-
nych i sterowanie silnikami, będzie musiał wykonać odbiornik umieszczony na robocie
AlphaBot2. Cały program odbiornika przedstawiony jest na listingu 9.4.

Zgodnie z  poprzednimi zaleceniami ilość zadań wykonywanych w czasie  obsługi
przerwania, w naszym wypadku wywołanego sygnałem radiowym, ograniczymy do mi-
nimum, czyli do odebrania wartości położenie joysticka i zapisania ich w zmiennych X i

Y.
Pętla forever wykorzystuje te wartości w celu ustalenia prędkości kół lewego i pra-

wego określonych zmiennymi  M1 i  M2, przyjmującymi wartości od -255 do 255. Ko-
nieczne zatem jest nie tylko przeskalowanie zmiennych, lecz także przesunięcie. Sygnał
Y, odpowiadający jeździe do przodu i do tyłu, jednakowo zmienia wartości  M1 i  M2,
aby jednak zapewnił zgodność zakresów, musi być podzielony przez 2. Sygnał X, decy-
dujący o skręcie, przyspiesza jedno z kół, a opóźnia drugie, przy czym dla zachowania
lepszej sterowności jest dodatkowo podzielony przez 2, czyli wypadkowo jest cztero-
krotnie osłabiony. Bez tego dodatkowego dzielenia, robot będzie działał, ale będzie bar-
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dzo czuły na skręt, co przy jego dużej prędkości jeżdżenia znacząco utrudnia kierowa-
nie nim. Szereg warunków if zabezpiecza przed przekroczeniem wartości dla silników,
co może mieć miejsce podczas skręcania z dużymi prędkościami.

Czujnik ultradźwiękowy
Umieszczony z przodu robota,  przypominający oczy,  czujnik ultradźwiękowy jest

przetwornikiem analogowym. W MakeCode mamy do niego dostęp poprzez blok Al-
phaBot2/Ultrasonic, który zwraca liczbę całkowitą równą ilości centymetrów od
przeszkody. W tym projekcie zaprezentowane zostanie jego użycie w celu dźwiękowego
ostrzegania o bliskości obiektów.
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Fragment kodu odpowiedzialnego za dźwiękowe ostrzeganie o zbliżającej się prze-
szkodzie, wkomponowany w blok forever, zaprezentowano na listingu 9.5. W prezen-
towanym programie odległość jest przeskalowana na wysokość wydawanego tonu.

Modyfikacje
Wykorzystanie samego gamepada daje bardzo dużo możliwości ze względu na ogól-

ny charakter tego dodatku. Warto wspomnieć o pominiętej w tym skrypcie grupie Ad-
vanced/Games, w której zapalanie diod na matrycy LED micro:bita powiązane jest z
powołaniem do życia „duszka”, czyli  w micro:bitowej terminologii sprite’a.  Z dusz-
kiem, dodatkowo, w stosunku do zwykłego świecenia diody, możliwe jest skojarzenie
pewnych zdarzeń, umożliwiających pisanie bardzo prostych gier. Udostępnione są też
bloki punktacji i powiadamiania o stanie gry. Posiadając tylko dwa przyciski micro:bita,
mamy ograniczone możliwości sterowania sprite’ami. Dodanie gamepada zwiększa te
możliwości bez rezygnowania z kompaktowego charakteru urządzenia.

Modyfikacje zdalnego sterowania rozpoczniemy od poprawienia programu odbiorni-
ka 9.4 tak, aby był bardziej przenośny, to znaczy odporny na wymianę elementów. Po
pierwsze w kodzie pojawiają się w wielu miejscach stałe, wprost napisane liczby 516 i
522,  charakterystyczne  dla  danego urządzenia.  Ogólnie  przyjęte  zalecenia  programi-
styczne nakazują w takim przypadku na zdefiniowanie odpowiednich stałych. Pozwala
to, w przypadku wykorzystania innego egzemplarza gamepada, na zmianę jedynie tych
stałych, a nie wyszukiwanie ich w kodzie. Niestety w MakeCode nie ma możliwości de-
finiowania stałych, można jednak określić zmienne w bloku On start i traktować je
jak stałe.

Jeszcze lepszą przenośność zapewni wprowadzenie nieczułości układu na sygnały
joysticka w pobliżu neutralnego jego położenia. Wymaga to modyfikacji  odbiornika,
poprzez uwzględnienie dodatkowych warunków. Programy należy zawsze pisać, o ile to
możliwe, tak, aby działały niezależnie od użytych rozwiązań sprzętowych.

Modyfikacji w programie odbiornika, z dodanym kodem 9.5, wymaga zmiany reak-
cji na ultradźwięki. Opóźnia ona reakcję całego układu obsługą wyjścia dźwiękowego.
Nie poruszaliśmy zagadnień, możliwych do zaimplementowania, a związanych z wielo-
wątkowością, dlatego lepiej inaczej reagować na sygnały z czujnika ultradźwiękowego,
można na przykład wykorzystać buforowaną matrycę LED lub odesłać radiowo wiado-
mość do nadajnika i tam obsłużyć w dowolny sposób tę informację. Można też wyko-
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rzystać robota do zdalnego mierzenia odległości. Wówczas podjeżdżamy do przeszko-
dy, wciskamy pomiar, obsługujemy czujnik ultradźwiękowy jednokrotnie i wysyłamy
dane radiowo do nadajnika. Pozostaje wyświetlić wynik pomiaru na matrycy LED.

Zgromadzona wiedza z ostatnich dwóch rozdziałów pozwala na tworzenie bardzo
złożonych  i  ciekawych  projektów  związanych  z  poruszaniem dwukołowego  robota.
Najprostszym pomysłem jest połączenia zdalnego, ręcznego sterowania, z reakcją na
czujniki, na przykaład uniemożliwiając sterowanemu z gamepada robotowi zderzenie z
przeszkodą.

Ponadto do wykorzystania pozostają także inne czujniki, na których sygnały może
reagować robot. Kompas wbudowany w micro:bita może pozwolić robotowi na orienta-
cję w kierunkach w przestrzeni, przez co można zmusić go do podążania po prostej lub
do precyzyjnej zmiany kierunku ruchu, co jest niezwykle trudne nawet dla robota wypo-
sażonego w enkodery na kołach. Akcelerometr może pozwolić robotowi na orientację
przy podjeżdżaniu pod górę lub zjeżdżaniu z niej. Sam moduł radiowy oprócz wymiany
informacji pozwala na pomiar siły sygnału radiowego na danym kanale. Można w tym
przypadku zaprogramować robota szukającego źródła sygnału.

Dzięki temu, że micro:bit, przy zastosowaniu odpowiednich rozszerzeń, może obsłu-
giwać komunikację Bluetooth, można sterować robotem z telefonu komórkowego, co
jest dokładnie opisane w instrukcji robota AlphaBot2.

Największą wadą platformy AlphaBot2 współpracującej z micro:bitem jest brak do-
stępu do wolnych wejść tego modułu.  Uniemożliwia to rozbudowę projektu o nowe
czujniki czy elementy wykonawcze. Chcąc zwiększyć funkcjonalność robota, musimy
zdecydować się na inną platformę systemu wbudowanego, na przykład Arduino lub Ra-
spberry Pi. Jest to możliwe po zastosowaniu innej nakładki na robota, bowiem Alpha-
Bot2 współpracuje ze wszystkimi popularnymi modułami.
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10. Programowanie micro:bit w języku 
JavaScript

Cel
Umożliwienie migracji, w programowaniu micro:bita, z języka Blocks do JavaScript.

Wymagania:
• moduł micro:bit,
• moduł weather:bit.

Wprowadzenie
Programowanie, jako tworzenie kodu źródłowego, kojarzone jest przeważnie ze ślę-

czeniem nad „czystym” tekstem wprowadzanym i modyfikowanym w edytorach pozba-
wionych jakichkolwiek elementów formatowania wizualnego – i słusznie. Przed poja-
wieniem się Scratcha (patrz rozdział 1) były podejmowane liczne próby wprowadzenia
nietekstowo zorientowanych języków lub chociażby graficznego generowania kodu, ale
nie osiągnęły takiego sukcesu jak Scratch. Ponadto, o ile dla celów edukacyjnych gra-
ficzne programowanie jest proste i czytelne, o tyle przy tworzeniu dużych projektów
może być mocno uciążliwe lub wręcz niewykonalne. Dlatego, zaczynając naukę progra-
mowania od języków Scratch lub Blocks, trzeba mieć świadomość, że w przyszłości ko-
nieczne będzie przejście na któryś z klasycznych języków programowania.

Programowanie w edytorze MakeCode przy użyciu języka Blocks jest bardzo przej-
rzyste i intuicyjne. Rozpoczęcie tworzenia projektów nie wymaga dużego wstępnego
przygotowania, dlatego ten język może być dobrym wyborem na początek. Używanie
gotowych bloków i umieszczanie ich w obszarze edycji metodą „przeciągnij i upuść”
szybko okazuje się mało wydajne i niewygodne.

Przede wszystkim, w co trudno uwierzyć przyzwyczajonym do graficznych interfej-
sów początkującym, praca z tekstem i wpisywanie wszystkiego z klawiatury jest dla
wprawionych znacznie bardziej wydajna. Wyciąganie znanych poleceń z palety kosztuje
znacznie więcej czasu niż praca pozwalająca na nieodrywanie rąk od klawiatury. Szcze-
gólnie, analizując poprzednie projekty, widać to przy wpisywaniu wzorów (operatorów
matematycznych). Dodatkowo dochodzi efektywność związana z kopiowaniem, przeno-
szeniem czy duplikowaniem wybranych fragmentów. Trudno w blokach zaznaczać wy-
rywki kodu. Czasami wymaga to „wyjęcia” z większego bloku, rozdzielenia i ponowne-
go wprowadzenia.

Paradoksalnie, wymóg ścisłego dopasowania zatrzasków w blokach, nie sprzyja czy-
telności  programu.  Pisaliśmy już  kod,  który  trudno było  dopasować  do widoku,  bo
„uciekał” daleko poza ekran ze względu na rozciągłość niektórych bloków. Współcze-
sne, tekstowe języki programowania przeważnie ignorują białe znaki, pozwalając na do-
wolną kompozycję programu i wizualne formatowanie kodu.

Najważniejszą jednak niedogodnością wynikającą z programowania wizualnego jest
zmniejszenie możliwości i funkcjonalności pisanych programów. Programowanie blo-
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kowe nie udostępnia wszystkich funkcji, a niektóre konstrukcje są zupełnie niedostępne.
Każda bowiem metoda czy funkcjonalność musi posiadać swój odpowiednik w bloku.
Uwzględniając wszystkie konstrukcje dostępne w jakimś współczesnym języku progra-
mowania, paleta bloków musiałaby mieć niewyobrażalne wręcz rozmiary. Z pewnością
nie stanowiłoby to ułatwienia w pisaniu, a raczej uniemożliwiłoby tworzenie kodu. W
przykładzie z tego rozdziału zaprezentowane zostaną elementy języka JavaScript nie-
przetłumaczalne na język Blocks, pomimo że oba stanowią podstawowe języki edytora
MakeCode.

Pozostaje jeszcze jeden, można powiedzieć pozamerytoryczny, aspekt programowa-
nia tekstowego. Można mieć odczucie,  że programowanie graficzne jest co najmniej
nieprofesjonalne.  Niektórzy  wolą  nauczać  podstaw programowania  przy  użyciu  kla-
sycznych języków, traktując takie umiejętności jako bardziej  uniwersalne i przyszło-
ściowe.

Programowanie tekstowe stanowi jednak duże wyzwanie, szczególnie dla początku-
jących. Start z pustego pliku tekstowego nie obejdzie się bez znajomości składni i słów
kluczowych, co wymaga wykonania większego wysiłku na początku. Dobrze dobrany
edytor lub środowisko programistyczne może bardzo pomóc w pisaniu, oferując nawet
szablony całych programów lub konstrukcji, jednak w klasie, w której są znaczące dys-
proporcje w wiedzy informatycznej,  wybór niewłaściwego, trudnego języka może te
dysproporcje powiększyć.

JavaScript w edytorze MakeCode
Głównym  przeznaczeniem  języka  JavaScript  jest  tworzenie  aplikacji  (formalnie

skryptów) na potrzeby WWW działających po stronie klienta w przeglądarce interneto-
wej. Pozwalają one na „ożywianie” stron internetowych oraz interakcję z użytkowni-
kiem przeglądarek. Świat systemów wbudowanych (z ang. embedded systems) rzadko
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korzysta z tego języka do tworzenia programów. W pewnym sensie edytor MakeCode
jest tutaj wyjątkiem. Wynika to z dwóch przyczyn. Po pierwsze edytor ten został napisa-
ny w JavaScript, zatem język ten jest naturalnym dla tego edytora, a tworząc projekt
blokowy, automatycznie generujemy kody w JavaScript. Po drugie edytor MakeCode
ma dużo szersze zastosowanie niż tylko programowanie micro:bita, a w zasadzie na po-
trzeby micro:bita został on zaadoptowany. Stąd programowanie tej platformy sprzęto-
wej odziedziczyło wszystkie cechy edytora.

Programowanie w języku JavaScript modułu micro:bit wymaga przełączenia na stro-
nie edytora makecode.microbit.org/#editor przełącznika  Blocks/Java Script znaj-
dującego się w górnym jego pasku (rysunek 10.1). Widok okna edytora jest bardzo po-
dobny do edytora języka Blocks, z tą różnicą, że w obszarze edycji zamiast bloków
umieszczany jest tekst wpisywany z klawiatury.

Już na pierwszy rzut  oka programiści  Java-
Script, którzy z pewnością szybko się odnajdą w
nowym środowisku,  spostrzegą  różnice pomię-
dzy  normą  języka,  a  składnią  zastosowaną  w
MakeCode,  te  języki  nie  są  bowiem  tożsame.
Dotyczy  to  na  przykład  średników,  które  są
opcjonalne  tam,  gdzie  ich  usunięcie  nie  budzi
wątpliwości. Kod w edytorze podlega też pew-
nego  rodzaju  autoformatowaniu,  co  może  być
czasami  irytujące.  Szczególnie  przełączenie  na
Blocks i powrót do JavaScript może spowodo-
wać drastyczne zmiany w formatowaniu kodu i
kolejności  deklaracji,  a  już  na  pewno  usunie
wszystkie średniki. Decydując się zatem na pisa-
nie w JavaScript, powinno się zachować konse-
kwencję, chyba, że intencją programisty jest jed-
noczesne pisanie przy użyciu obu metod, bowiem można dowolnie przełączać się po-
między edytorami. Należy przy tym mieć świadomość, że Blocks stanowi podzbiór ję-

zyka JavaScript  i  prze-
łączenie na Blocks nie
zawsze jest  możliwe,  a
przełączenie  na  Java-
Script może uprościć
kod (na przykład zmie-
niając  stałe  na  zmien-
ne).

Drugą różnicę widać
po  rozwinięciu  palety
komponentów  (rysunek
10.2).  Zamiast  bloków
ze  znanymi  już  zatrza-
skami,  wszystkie  ele-
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menty mają jednakowy prostokątny kształt i zawierają jedynie nazwę. Nie są to bowiem
zwykłe bloki, a generatory fragmentu kodu. Początkujący programista nie będzie zatem
musiał pamiętać nazw wszelakich konstrukcji lub szukać ich w dokumentacji. Dodatko-
wą pomoc uzyska także w trakcie pisania (rysunek 10.3). Podczas wpisywania fragmen-
tu nazwy edytor będzie starał się nam podpowiadać, pilnując przy tym wcięć i pasują-
cych nawiasów. Błędy składni od razu podkreślane będą falowaną czerwoną linią, a wy-
nik wykonania, o ile to możliwe, pokazywany będzie w oknie podglądu, podobnie jak
miało to miejsce przy języku Blocks.

Przechodząc na JavaScript warto także zmienić słownictwo. Do tej pory o wszyst-
kich elementach składowych programu mówiliśmy bloki, teraz należałoby używać nazw
funkcje lub metody składowe klasy lub z przestrzeni nazw …, operacje, instrukcje itp.
Kategoriom bloków, zwanym przez nas grupami, odpowiadają w JavaScript przestrze-
nie nazw o takich samych jak  właściwe im grupy nazwach. Do wyróżniania funkcji z
danej przestrzeni używamy znaku kropki „.” tak samo jak do wyboru składnika obiektu
jakiejś klasy.

Migające serce
Jako przykład korzystania z Języka JavaScript przy programowaniu modułu BBC

micro:bit wykorzystamy program „Migające serce” z rozdziału 1, będący odpowiedni-
kiem „Hello World!” w innych językach programowania.

Otwierając nowy projekt najprawdopodobniej będzie tam już funkcja basic.fore-
ver (listing  10.1) odpowiadająca blokowi  forever. Nie znając dokładnie składni tej
funkcji dostajemy dostęp do jej „wnętrza”, mogąc w pustym wierszu rozpocząć wpro-
wadzanie własnego kodu. 

Listing 10.1
1. basic.forever(function () {
2.
3. })

W początkach nauki programowania nie należy wkładać zbyt dużego wysiłku w zro-
zumienie wszystkich konstrukcji danego języka, tylko wykorzystywać pewne szablony i
uzupełniać je własnym kodem. Tak jest w powyższym przykładzie z anonimową funk-
cją. Metoda  forever jako argument przyjmuje funkcję, do której, żeby wprowadzić
swój własny kod w JavaSript wykorzystujemy mechanizm definiowania w miejscu, po-
dobny do znanych z C++ lambd.

Przełączenie pomiędzy językami uwidacznia brak metody on start w JavaScript.
Blokowi on start odpowiada kod umieszczony luźno, nie stanowiący fragmentu żad-

nej funkcji, poza funkcją basic.forever.
Do edytora MakeCode możemy przekopiować tekst przygotowany wcześniej w do-

wolnym innym edytorze i odwrotnie. We wszystkich listingach tego skryptu zamiesz-
czono numerację wierszy, w celu łatwiejszego odnoszenia się do kodu w tekście. Trzeba
mieć świadomość, że nie jest ona elementem kodu.

Program „Migające serce” jest przedstawiony na listingu 10.2. Użyto w nim funkcji
przestrzeni nazw basic: showIcon i showLeds. Program ten nie wymaga komentarza
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dla osób potrafiących się posługiwać językiem Blocks, dlatego że mamy przełożenie 1:1
pomiędzy analogicznymi programami.

Listing 10.2
1. basic.forever(function () {
2.     basic.showIcon(IconNames.Heart)
3.     basic.showLeds(`
4.         . . . . .
5.         . . . . .
6.         . . . . .
7.         . . . . .
8.         . . . . .
9.         `)

10. })

Zapis i ładowanie programu do micro:bita jest analogiczne do, przedstawionego w
rozdziale 1, postępowania dla języka Blocks.

W czasie wybierania komponentów z panelu daje się zauważyć częściowe autofor-
matowanie kodu. Można samodzielnie wprowadzać i usuwać białe znaki – spacje, tabu-
latory, znaki końca wiersza, nie zmieniając przy tym znaczenia kodu. Program 10.3 jest
identyczny z programem 10.2. Zyskaliśmy na zwięzłości kodu, ale straciliśmy na jego
czytelności. Mamy za to wybór, którego nie mieliśmy w języku blokowym. 

Listing 10.3
1. basic.forever(function () {
2.     basic.showIcon(IconNames.Heart)
3.     basic.showLeds(`.........................`)
4. })

W stosowaniu własnego formatowania i układu programu należy zachować ostroż-
ność przy przełączaniu pomiędzy językami, bo po powrocie do JavaScript możemy za-
stać zupełnie inaczej sformatowany kod.

Wysokościomierz barometryczny
Próba wykonania wysokościomierza barometrycznego, w oparciu o opisaną w roz-

dziale  5 stację pogodową SparkFun weather:bit, jest doskonałą prezentacją wyższości
programowania tekstowego nad graficznym.

Zaprezentowana w rozdziale  5 stacja pogodowa ma możliwość pomiaru wysokości
nad poziomem morza. Stacja wynik ten otrzymuje na podstawie obliczenia wysokości h
ze wzoru barometrycznego

p(h)=p0 exp(−
μ g h
RT ) , (10.1)

gdzie:
• p0 – ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza,
• μ – masa molowa powietrza,
• g – przyspieszenie ziemskie,
• R – uniwersalna stała gazowa,
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• T – temperatura bezwzględna,
i wyników pomiarów aktualnego ciśnienia i temperatury. Ponieważ ciśnienie atmosfe-
ryczne na poziomie morza w danej chwili nie jest znane, stacja pogodowa do obliczeń
przyjmuje ciśnienie 1013,25 hPa, stąd wynik pomiaru wysokości jest obdarzony bardzo
dużym błędem.

Zamiast umożliwić wprowadzenie korekty tego ciśnienia do programu, napiszemy
program mierzący wysokość względną. Równoczesnym naciśnięciem przycisków od-
czytamy aktualną wartość ciśnienia i zapiszemy w zmiennej P0, której będziemy uży-
wać jako referencji dla umownego poziomu 0 m. Przekształcenie wzoru barometryczne-
go 10.1 względem h daje:

h=
R T
μ g

ln(
p0

p ) . (10.2)

Chcielibyśmy, aby wysokościomierz przeszedł do ciągłego wyświetlania poziomu w
metrach, obliczonego na podstawie wzoru 10.2. Problem w tym , że grupa Math nie za-
wiera bloków logarytmów. Co więcej nie ma nawet możliwości ich dodania. Jedynym
wyjściem jest skorzystanie z edytora JavaScript. Początkujący programista może cały
kod wygenerować  blokowo i  dopiero  na  koniec,  przy  wprowadzeniu  niedostępnych
funkcji przełączyć się na JavaScript. Wynikowy kod będzie się wówczas różnił od napi-
sanego od podstaw w JavaScript programu wysokościomierza z listingu 10.4.

Listing 10.4
1. const R = 8.314472 //stała gazowa
2. const u = 0.0289644 //masa molowa powietrza
3. const g = 9.80665 //przyspieszenie ziemskie
4. const T0 = 273.15 //temperatura w K zera st C
5. const C0 = R / (u * g) //stała pomocnicza
6.
7. let h = 0.0
8. let P1 = 0.0
9. let P0 = 0.0

10. let T = 0.0
11.
12. weatherbit.startWeatherMonitoring()
13.
14. input.onButtonPressed(Button.AB, function () {
15.     P0 = weatherbit.pressure()
16. })
17.
18. basic.forever(function () {
19.     if (P0 != 0.0) {
20.         P1 = weatherbit.pressure()
21.         T = weatherbit.temperature()
22.         h = C0 * (T / 100.0 + T0) * Math.log(1.0 * P0 / 

P1)
23.         basic.showNumber(Math.round(h))
24.     }
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25.     basic.pause(1000)
26. })

Powyższego  programu  nie  da  się  przełączyć  na  Blocks,  ponieważ  funkcja
Math.log, obliczająca naturalny logarytm liczby, nie ma odpowiadającego jej bloku.
W powyższym programie poza tym użyto kwalifikatora const powodującego niemoż-
liwość zmiany wartości o tej nazwie w programie (zdefiniowano stałą). Program po-
zwoli w takim przypadku na przełączenie na Blocks, ale utracimy własność niemodyfi-
kowalności, a po powrotnym przełączeniu słowo kluczowe const zostanie zamienione
na let deklarujące zwykłą zmienną.

Modyfikacje
Z poziomu JavaScript listy dostępnych metod są znacząco dłuższe niż w Blocks i do-

tyczy to nawet predefiniowanych ikon  IconNames. Proponowane modyfikacje mogą
zatem dotyczyć wszystkich napisanych już wcześniej w Blocks programów, tak że trud-
no jest wprost zaproponować konkretne poprawki.
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11. Inne metody programowania modułu 
micro:bit

Cel
Zapoznanie z możliwościami programowania modułu BBC Micro Bit w języku Py-

thon oraz C.

Wymagania:
• moduł micro:bit

oraz opcjonalnie
• instalacja edytora MicroPythona Mu,
• instalacja kompilatorów skrośnych C/C++ na procesory ARM.

Wprowadzenie
Uwagi zamieszczone we wprowadzeniu do rozdziału  10 pozostają  nadal aktualne

także dla tego rozdziału. Pod hasłem „inne metody” rozumiemy domyślnie wszystkie
niegraficzno-blokowe języki programowania. 

MicroPython
Oficjalne  metody

programowania wspiera-
ne  przez  projekt  BBC
Micro  Bit  pokrótce
przedstawiono  w  roz-
dziale  1.  Strona  Let’s
Code (rysunek  1.4) pro-
wadzi  nas  do,  znanego
już nam, edytora Make-
Code lub edytora online
języka  Python  (rysunek
11.1) python.microbit.org/v/2.0. Właściwie jest to wersja języka Python3 przeznaczona
dla mikrokontrolerów, dlatego jego pełna nazwa to MicroPython. Edytor ten jest całym
środowiskiem programistycznym umożliwiającym także ładowanie programów do mi-
cro:bita. Posiada też wsparcie dla języka polskiego9.

Nie jest celem tego rozdziału wprowadzenie do języka Python. Decydując się na wy-
korzystanie go do programowania micro:bita, trzeba posiadać pewne podstawy tego ję-
zyka. Pomimo jego wielu zalet, ogromnych możliwości, dzięki bardzo dużemu pakieto-

9 Ucząc się programowania – lub nawet ogólniej mówiąc informatyki – powinniśmy unikać języka 
polskiego. Język angielski jest bowiem „urzędowym” językiem komputerów. Nawet pisząc kod, 
pomimo że robiliśmy tak wcześniej, powinniśmy unikać nazywania zmiennych czy pisania 
komentarzy po polsku. Pozwoli nam to w przyszłości rozwijać międzynarodowe projekty. Nietrudno 
sobie wyobrazić kłopoty w analizie kodu napisanego w Norwegii czy na Węgrzech z użyciem 
ojczystych naleciałości.
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wi standardowych bibliotek, i popularności, niewielu nauczycieli decyduje się na wpro-
wadzenie Pythona jako pierwszego języka programowania (szkoda). Według rankingu
Tiobe (stan na styczeń 2020) Python przeskoczył w popularności C++, oddając pole je-
dynie Javie i C.

Nie jest też celem tego rozdziału zachwalanie Pythona, ale jest to język, w którym
twórcy założyli ścisłe zasady projektowania konstrukcji języka (tak zwane Zen Pytho-
na), a które to zasady są bardzo ogólne i powinny przyświecać wszystkim twórcom ję-
zyków programowania. Warto je przytoczyć bo są uniwersalne10:

1) Piękne jest lepsze niż brzydkie.
2) Jawne jest lepsze niż niejawne (ukryte).
3) Proste jest lepsze niż złożone.
4) Złożone jest lepsze niż skomplikowane.
5) Płaskie jest lepsze niż zagnieżdżone.
6) Rzadkie jest lepsze niż gęste.
7) Czytelność się liczy.
8) Przypadki wyjątkowe nie są wystarczająco wyjątkowe, aby łamać zasady.
9) Jednakże praktyczność przewyższa czystość (konsekwencję).
10) Błędy nigdy nie powinny przejść niezasygnalizowane.
11) Chyba że są jawnie wyciszone (ukryte).
12) W obliczu dwuznaczności odrzuć pokusę zgadywania.
13) Powinien być jeden – i najlepiej tylko jeden – oczywisty sposób na zrobienie

czegoś.
14) Chociaż taki sposób może nie być oczywisty na początku, chyba że jesteś Ho-

lendrem.
15) Teraz jest lepsze niż nigdy.
16) Chociaż nigdy jest często lepsze niż *natychmiast*.
17) Jeśli implementacja jest trudna do wyjaśnienia, to zły pomysł.
18) Jeśli implementacja jest łatwa do wyjaśnienia, to może być dobry pomysł.
19) Przestrzenie nazw to genialny pomysł – miejmy takich więcej!

Wykorzystanie  MicroPythona  w
programowaniu  modułu  micro:bit
ma jeszcze jedną zaletę. Potężny sa-
mouczek  tego  języka  microbit-mi-
cropython.readthedocs.io/pl/latest/
tutorials/introduction.html jest  roz-
wijany także w języku polskim. Do-
brym  wprowadzeniem  może  być
także artykuł Mały bit zamieszczony
listopadowym  numerze  Linux  Ma-
gazine w roku 2017.

10 Tłumaczenie własne z języka angielskiego. Niestety nie ma oficjalnego tłumaczenia. Zen Pythona w 
oryginalnej wersji angielskiej można przeczytać po wpisaniu „import this” w trybie interaktywnym 
interpretera Pythona.
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Edytor Mu
Do tej pory wszystkie programy tworzyliśmy przy pomocy edytorów online. Ma to tę

zaletę, że do tworzenia projektów wystarczy komputer z przeglądarką internetową, co
jest standardowym wyposażeniem każdego desktopowego systemu operacyjnego. Za-
tem jest to metoda łatwa do realizacji w pracowni szkolnej, bo nie wymaga instalacji
dodatkowego  oprogramowania.  Można  także  przeprowadzać  zajęcia  gościnnie  i  bez
wcześniejszego planowania.

Taka metoda pracy ma też pewne wady. Efektywność pracy jest uzależniona od szyb-
kości połączenia internetowego. Mogą także wystąpić problemy przy pracy z wieloma
projektami naraz. Z pewnością każdy przekonał się, że niemożliwe jest pisanie różnych
programów w MakeCode jednocześnie (na przykład odbiornika i nadajnika) na różnych
zakładkach tego samego okna przeglądarki.

Z tego powodu warto mieć także możliwość pracy autonomicznej offline. W przy-
padku MicroPythona istnieje specjalny edytor Mu (rysunek 11.2), współtworzony przy
udziale nauczycieli  i  uczniów. Ponieważ jest  napisany w Pythonie,  jest  dostępny na
wszystkie  popularne platformy: Windows, macOS, Linux.  Pominiemy opis instalacji
tego edytora. Pliki instalacyjne można znaleźć na stronie codewith.mu/en/download. W
przypadku systemu Linux, popularne dystrybucje,  zawierają Mu w swoich repozyto-

riach oprogramowania,  tak że proces in-
stalacji  jest  bardzo prosty i  nie  wymaga
wizyty na stronie projektu.

Edytor  Mu ma możliwość  bezpośred-
niej  współpracy z  micro:bitem. Dostoso-
wanie środowiska do współpracy z kon-
kretną platformą sprzętową (rysunek 12.3)
następuje  przy  pierwszym  uruchomieniu
edytora  lub  po  naciśnięciu  przycisku
Tryb.  Napisane  programy  można  prze-
chowywać  zarówno  w  formacie  pytho-
nowskim  *.py lub  micro:bitowym

*.hex. Istnieje też możliwość załadowania programu do micro:bita jednym przyciśnię-

ciem Fleszuj, z pominięciem zapisywania projektu. 
Mu  posiada  także  wiele  funk-

cjonalności pomagających w pisa-
niu,  na  przykład  automatykę
wcięć, które w Pythonie mają zna-
czenie  składniowe.  Na  rysunku
11.4 pokazano przykład podpowie-
dzi udzielanych przez edytor pod-
czas pisania.
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Migające serce
Program migające serce, będący odpowiednikiem „Hello, World!”, w języku Micro-

Python przedstawiony jest na listingu 11.1 i dla osób znających chociaż podstawy Py-
thona nie wymaga dłuższego komentarza.

Listing 11.1
1. from microbit import *
2.
3. while True:
4.     display.show(Image.HEART)
5.     sleep(500)
6.     display.clear()
7.     sleep(500)

W linii pierwszej deklarujemy, że chcemy mieć dostęp do wszystkich funkcji modu-
łu11 microbit. Sposób deklarowania tego modułu w pierwszej linii zdejmuje z piszące-
go konieczność używania nazwy microbit przed wszystkimi jego składnikami. Rów-
noważny program z odmienną deklaracją import jest pokazany na listingu 11.2.

Listing 11.2
1. import microbit
2.
3. while True:
4.     microbit.display.show(microbit.Image.HEART)
5.     microbit.sleep(500)
6.     microbit.display.clear()
7.     microbit.sleep(500)

Takie działanie wydaje się niewygodne, ale ma pewien walor czytelności. Widać, na
przykład, że funkcja sleep nie jest wbudowaną metodą Pythona. Ponadto czasami ta-
kie działanie jest konieczne, gdy składniki różnych modułów mają taką samą nazwę.

Wszystko co napiszemy w programie 11.1 lub 11.2 wykona się jednorazowo, jak w
bloku on start w MakeCode, dlatego w celu naśladowania zachowania bloku fore-

ver konieczne jest użycie nieskończonej pętli  while True: (linia 3). Metoda  show
należąca do obiektu display jest podobna do znanej już z Blocks Basic/show icon,

ale nie działa tak samo. Show icon zapewnia pewną dodatkową funkcjonalność, daje
bowiem czas na „zobaczenie” ikony, który pozostaje poza kontrolą programisty. Funk-
cja show działa natychmiastowo i jeżeli nie użyjemy opóźnienia w programie przed na-
stępnym użyciem matrycy, to jej działanie tak samo szybko się zakończy, stąd użycie
metody sleep, należącej do modułu microbit, wstrzymującej wykonanie programu
na zadaną liczbę milisekund. Gdyby usunąć wiersze 5 i 7, musielibyśmy usunąć z na-
zwy programu słowo „migające”.

Wydaje się że takie działanie metody  display.show jest bardziej kłopotliwe, ale
daje większą kontrolę nad wykonywanym programem. Program 11.3 wyświetla ikonę

11 Modułami w Pyhonie nazywane są ładowalne biblioteki.
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serca, po czym na chwilę zmienia ją na małe serce, naśladując skurcz. Napisanie takiego
programu w Blocks, aczkolwiek możliwe z wykorzystaniem grupy Leds, jest trudne.

Listing 11.3
1. from microbit import *
2.
3. tempo = 800
4.
5. def Przelicz_tempo(x):
6.     if x >= 2000:
7.         return 2000
8.     elif x <= 200:
9.         return 200

10.     else:
11.         return x
12.
13. while True:
14.     tempo = tempo - 50 * button_a.get_presses()
15.     tempo = tempo + 50 * button_b.get_presses()
16.     tempo = Przelicz_tempo(tempo)
17.     display.show(Image.HEART)
18.     sleep(tempo)
19.     display.show(Image.HEART_SMALL)
20.     sleep(tempo/5)

W programie 11.3 dodano także możliwość zmiany szybkości bicia serca przyciska-
mi A i B. Ponieważ nie ma dla tych przycisków prostej obsługi przerwań w Pythonie,
użyto metody get_presses(), która zwraca liczbę naciśnięć przycisku od startu pro-
gramu lub ostatniego użycia tej funkcji, bowiem jej użycie kasuje licznik przyciśnięć.
Program demonstruje także używanie funkcji w Pythonie. W programie zdefiniowali-
śmy funkcję zabezpieczającą przed przekroczeniem wartości granicznych tempa bicia
serca. Wiersze 14, 15 i 16 można zapisać w jednym wierszu, ale zgodnie z zasadą siód-
mą Zen – czytelność się liczy – w Pythonie nie stosujemy wierszy długich (umownie 80
znaków), bo zmniejszają przejrzystość kodu.

Pozostaje jeszcze wyjaśnienie podstawowej wątpliwości początkującego programisty
– skąd wiedzieć, jakimi obiektami dysponujemy, jakie są ich nazwy, jakich metod uży-
wają, itp.? Trzeba mieć dostęp do dokumentacji, na przykład pełen opis pythonowskie-
go API micro:bita znajduje się na stronie microbit-micropython.readthedocs.io/pl/latest/
microbit_micropython_api.html, ale znacznie lepiej uczyć się z tutoriali, takich jak ten
wymieniony powyżej, a z surowych instrukcji korzystać, posiadając już pewne umiejęt-
ności. Internet, a przede wszystkim społeczność zgromadzona przy danym projekcie,
jest obecnie najlepszą pomocą przeważnie znacząco przewyższającą wsparcie oficjalne.

Pozostaje jeszcze jedna ciekawa właściwość programowania micro:bita w języku Py-
thon. W rozdziale 1 opisano zgłaszanie błędów w nieprawidłowo napisanym programie
z użyciem kodów błędów. Używając MicroPythona, w przypadku błędu na wyświetla-
czu przewijać się będzie słownie komunikat błędu, wraz z numerem linii kodu, w której
napotkano błąd.
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Język C i nie tylko
Języki Blocks, JavaScript i Pyhon wyczerpują listę oficjalnych metod programowa-

nia systemu BBC Micro Bit. Nie oznacza to jednak, że nie można programować w in-
nych językach. Przecież świat systemów wbudowanych bez, królującego tam, języka C
wydaje się niekompletny.

Tworzenie projektów dla micro:bita w różnych językach programowania wydaje się
proste. Przecież wystarczy dysponować metodami przetwarzania kodu źródłowego na
pliki hex, ale prostota jest tylko pozorna. Przetwarzanie poza urządzeniem na formę ak-
ceptowalną dla niego, może być trudne, a czasami, w przypadku rozwiązań zamknię-
tych, niemożliwe. Na szczęście świat wbudowany jest przeważnie otwarty. W przypad-
ku micro:bita dodatkową trudność stanowi to, ze format hex nie jest jakimś rodzajem
kodu maszynowego zrozumiałego dla swojego procesora, a pewnym rodzajem pośred-
niego formatu zawierającego także dodatkowe informacje.

Warstwę abstrakcji dla urządzenia (z ang. DAL Device Abstraction Layer) do progra-
mowania micro:bita w językach C i C++ rozwija Uniwersytet w Lancaster. Cała doku-
mentacja dostępna jest  na stronie  lancaster-university.github.io/microbit-docs/12.  Two-
rzenie projektów w języku C na micro:bita należy rozpocząć od instalacji systemu bu-
dowania yotta, filozofią zbliżonego do make i cmake. Dość złożony proces instalacji
yotta, zależny od systemu operacyjnego, jest opisany szczegółowo na stronie docs.yot-
tabuild.org/#installing.

Jeżeli proces instalacji przebiegł prawidłowo, należy pobrać pliki z przykładami. W
tym celu w linii poleceń wpisujemy:

$ git clone https://github.com/lancaster-university/microbit-
samples

Znak $ na początku jest najczęstszym znakiem zachęty w systemach Linux informują-

cym o posiadaniu uprawnień zwykłego użytkownika, w odróżnieniu od znaku # dla ad-
ministratora (root). Tych znaków nie przepisujemy do linii poleceń. W przypadku braku
systemu kontroli wersji git można wprost całe repozytorium pobrać (download) z serwi-
su github. Pobranie repozytorium z przykładami posłuży za framework (szkielet) do bu-
dowy własnego projektu. Takie działanie jest zalecane przez twórców micro:bit DAL.

Po pobraniu przykładów zmieniamy aktualny katalog:

$ cd microbit-samples

Nasz program napisany w C powinien znaleźć się w katalogu microbit-samples/
source. Trzeba podmienić znajdujący się tam plik main.cpp na swój o dowolnej na-

zwie będący kodem źródłowym języka C lub C++. Program main.cpp, który usuwa-

my, jest programem „Hello, World!”, przewijającym ten napis jednorazowo przez ma-
trycę LED. W tym katalogu znajduje się też podkatalog examples z różnymi przykła-
dami.

12 W instalacji przeprowadzonej przez autora, a przeprowadzonej zgodnie z instrukcją na stronie 
Uniwersytetu w Lancaster, brakowało narzędzi do cross-kompilacji do procesorów rodziny ARM 
arm-none-eabi-gcc, arm-none-eabi-g++ oraz arm-none-eabi-objcopy, dostępnych w linuksowych 
repozytoriach lub na przykład na stronie launchpad.net/gcc-arm-embedded/+download.
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Zwyczajowo napiszemy program „Migające serce” (listing 11.4), który w tym przy-
padku trudno nazwać elementarnym. Nie mamy do dyspozycji gotowych ikon, dlatego
w wierszu 4 musieliśmy zdefiniować serce samodzielnie.

Listing 11.4
1. #include "MicroBit.h"
2.
3. MicroBit uBit;
4. MicroBitImage Heart("0,255,0,255,0\n255,255,255,255,255\n

255,255,255,255,255\n0,255,255,255,0\n0,0,255,0,0\n");
5.
6. int main()
7. {
8.     uBit.init();
9.     

10.     while(1) {
11.         uBit.display.print(Heart);
12.         uBit.sleep(500);
13.         uBit.display.clear();
14.         uBit.sleep(500);
15.     }
16. }

Deklarując obiekt uBit, dostajemy przez niego dostęp do fizycznych komponentów
micro:bit.  Pełna dokumentacja składowych klasy MicroBit znajduje się pod adresem
lancaster-university.github.io/microbit-docs/ubit/. 

Teraz wystarczy w katalogu microbit-samples wydać polecenie

$ yotta build

i odszukać plik  microbit-samples-combined.hex, który znajduje się w katalogu
microbit-samples/build/bbc-microbit-classic-gcc/source,  i  przekopio-
wać go do micro:bita, tak jak już nieraz robiliśmy z plikami w tym formacie.

Modyfikacje
Jak  w rozdziale  10 modyfikacje  powinny polegać  na  próbie  migracji  któregoś  z

wcześniejszych projektów do preferowanego przez siebie języka programowania, nie-
koniecznie zaprezentowanego w tym skrypcie.
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12. Nauka programowania z Arduino

Cel
Zapoznanie z platformą Arduino, metodami jej programowania i korzystania z cyfro-

wych wyjść.

Wymagania:
• moduł Arduino Uno lub inny zgodny z nim,
• zainstalowane środowisko programistyczne Arduino-IDE,

opcjonalnie:
• diody LED,
• rezystory ograniczające prąd płynący przez diody,
• płytka stykowa,
• przewody goldpin,

Arduino
Opisany  w  poprzednich  rozdziałach  micro:bit,

zaprojektowany  jest  dla  celów  edukacyjnych  i
obecnie jego popularność, pomimo ciągłego wzro-
stu  nie  jest  największa  ze  względu  na  małą  ela-
styczność  w  podłączaniu  niededykowanych  ele-
mentów i małą liczbę niezajętych wejść. Dodatko-
wo brak jest oficjalnego wsparcia dla języka C i C+
+, a wybór języka Blocks jako głównej metody pro-
gramowania modułu powoduje, że jest dobrym wy-
borem raczej dla początkujących.

Pierwszą  platformą  programistyczną  dla  syste-
mów  wbudowanych,  która  zrewolucjonizowała
amatorskie  wykorzystanie  mikrokontrolerów,  było
oparte  na 8-bitowych układach AVR firmy Atmel
(seria ATmega) Arduino. O jego popularności zde-
cydowały głównie trzy rzeczy:

• interfejs  USB do programowania zintegro-
wany na płytce Arduino,

• wbudowane układy pomocnicze zasilania,
• uniwersalne środowisko programistyczne.

Stałe  sprzętowe  wyposażenie  płytki,  na  której
znajduje się mikrokontroler, w interfejs umożliwia-
jący jego programowanie przez USB uwolniło użyt-
kownika od stosowania zewnętrznych programato-
rów. Dodatkowo płytka Arduino zawiera regulator
5V umożliwiający zasilanie zewnętrzne napięciem
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od około 7 V do 12 V, regulator 3V3 dla zapewnienia kompatybilności z układami o ob-
niżonym napięciu zasilania oraz niezbędny do pracy mikrokontrolera rezonator kwarco-
wy 16 MHz. Płytkę można zasilać także przez gniazdo USB.

Wszystkie te dodatkowe układy wspomagające umieszczone bezpośrednio na płytce
w połączeniu z łatwością programowania w języku opartym na C/C++ spowodowało, że
Arduino pozostaje jednym z najważniejszych w amatorskim projektowaniu systemów
wbudowanych. 

Arduino występuje w bardzo dużej liczbie odmian sprzętowych, jednak można śmia-
ło powiedzieć, że najbardziej „kanoniczne” jest Arduino Uno (rysunek 12.1). W zdecy-
dowanej większości projektów spotkamy ten układ, a także, aby uniknąć problemów
podczas uruchamiania, powinniśmy na początek wybierać właśnie Uno. Decyzję o uży-
ciu innych układów z rodziny powinno się podjąć w przypadku chęci zwiększenia licz-
by wejść/wyjść, braku pamięci lub, w drugą stronę, ograniczenia możliwości ze wzglę-
du na miniaturyzację. Wybór odmiany Arduino nie wpływa zasadniczo na sposób pro-
gramowania układu. 

Na rysunku 12.1 oprócz oryginalnego Arduino są jeszcze dwa inne układy identycz-
ne jak Uno lub zgodne z nim. Arduino jest projektem open-hardware i możliwe jest jego
klonowanie, z tym że naśladowcy nie mogą używać już nazwy Arduino. To ogranicze-
nie nie dotyczy konkurencyjnego forka13 projektu o nazwie Freeduino. Nie należy bać
się „podróbek”. Niektóre z nich mają (jak na przykład Maker Uno z rysunku 12.1) do-
datkowe funkcjonalności: zwiększoną obciążalność wyjść, wbudowane diody sygnali-
zujące ich stan, dodatkowy buzzer (brzęczyk) i przycisk, a są przy tym znacznie, czasa-
mi nawet kilkukrotnie, tańsze. W przypadku pomyłki i uszkodzenia modułu, co natural-
nie może się przytrafić początkującemu, łatwiej będzie pogodzić się ze stratą.

Wejścia i wyjścia
Arduino w odróżnieniu od BBC Micro Bit nie ma wbudowanych żadnych czujników,

przycisków ani elementów wykonawczych, poza jedną diodą LED na cyfrowym wyj-
ściu nr 13. Reszta wejść/wyjść pozostaje do zagospodarowania przez użytkownika. Do
wszystkich kontaktów jest dostęp poprzez żeńskie złącze 0,1 cala. Wszystkie wejścia i
wyjścia oraz inne podłączenia są opisane na płytce i tak piny od 0 do 13 są cyfrowymi
uniwersalnymi wejściami lub wyjściami. O ich kierunku decyduje deklaracja użytkow-
nika w programie. Niektóre z nich, oznaczone tyldą ~, wspierają sprzętowo 8-bitowy
PWM (patrz rozdział 7), a są to wyjścia 3, 5, 6, 9, 10, 11. Wejść (i tylko wejść) analogo-
wych mamy do dyspozycji 6 ponumerowanych od A0 do A5. Ich rozdzielczość wynosi
10 bitów.

13 Określenie to pochodzi od systemowego polecenia „fork” w systemach uniksopodobnych (np. 
Linux), które powoduje utworzenie procesu dziecka na podstawie procesu rodzica.
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Arduino-IDE
Wszystkie  narzędzia  niezbędne  do

programowania Arduino, w tym kompi-
lator skrośny avr-gcc, są dostępne na li-
cencji GPL, ale bezpośrednie korzystanie
z nich może być dla początkującego pro-
gramisty  barierą  nie  do  przejścia.  Stąd
najlepszym wyjściem jest skorzystanie z
gotowego  środowiska  arduino-ide
(rysunek Błąd: nie znaleziono źródła od-
wołania), które można pobrać ze strony
projektu  www.arduino.cc/en/Main/Soft-
ware.  Dzięki  niemu możemy w bardzo
prosty sposób zarządzać projektami, któ-
re w terminologii Arduino nazywają się
szkicami (z ang. sketch), oraz ładować je
na  urządzenie  unikając,  dzięki  szybkie-
mu  wybieraniu  z  paska  narzędziowego
poniżej  menu,  kłopotliwej  konfiguracji

wstępnej kompilatora i programatora. Wystarczy w menu narzędzia wybrać rodzaj płyt-
ki (rysunek 12.2). Port komunikacyjny najprawdopodobniej zostanie ustalony automa-
tycznie po podłączeniu płytki przez kabel USB do komputera. Gdyby tak się nie stało,
co zasygnalizowane będzie błędem podczas wysyłania szkicu do Arduino, należy wy-
brać odpowiedni kanał komunikacji w menu Narzędzia/Port/. Przyciski pod menu
po kolei (od lewej) realizują funkcje:

• sprawdzanie poprawności szkicu,
• ładowanie szkicu do Arduino, weryfikacja, o ile nie była wykonana wcześniej,

zostanie przeprowadzona automatycznie,
• utworzenie nowego szkicu, każdy szkic to odrębne okno,
• zapis szkicu,
• otwarcie wcześniej zapisanego projektu.

Bardzo ciekawą funkcją udostęp-
nioną w środowisku programistycz-
nym Arduino jest monitor portu sze-
regowego. Pozwala on na komuni-
kację tekstową z działającym modu-
łem Arduino poprzez port USB. Do
przesyłania i odbierania danych jest
udostępnione  odpowiednie  API.
Monitor  szeregowy może być bar-
dzo  pomocny  przy  uruchamianiu
dużych  projektów,  daje  bowiem
możliwość  przesyłania  danych  po-
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średnich na komputer zewnętrzny, do których trudno uzyskać dostęp przez standardowe
wyjścia.

Struktura programu
Programy zapisane jako tekstowe pliki *.ino mają składnię zaczerpniętą z języka C.

Najważniejszą różnicą jest brak w podstawowym programie funkcji main, w zamian za

to muszą wystąpić dwie inne funkcje: setup i loop. Otwarcie nowego projektu spowo-
duje załadowanie do edytora następującego szablonu programu:

Listing 12.1
1. void setup() {
2.   // put your setup code here, to run once:
3.
4. }
5.
6. void loop() {
7.   // put your main code here, to run repeatedly:
8.
9. }

Sens tych funkcji jest analogiczny do, poznanych wcześniej w micro:bicie, bloków
on start i  forever. Kod znajdujący się w ciele funkcji  setup zostanie wykonany
raz po włączeniu zasilania lub naciśnięciu przycisku reset, natomiast zawartość funkcji
loop będzie wykonywana w nieskończonej pętli.

Program  piszemy,  używając  składni  języka  C,  a  w  większości  przypadków  API
umożliwiające dostęp do wejść/wyjść można ograniczyć do kilku funkcji:

• pinMode – umieszczana najczęściej w setup funkcja określająca czy cyfrowy
pin jest wejściem czy wyjściem, z oczywistych powodów nie dotyczy to wejść
analogowych, które takiej deklaracji nie potrzebują,

• digitalRead – odczyt stanu wejścia cyfrowego,

• digitalWrite – ustalenie stanu wyjścia cyfrowego,
• analogRead – odczyt wartości napięcia na analogowym wyjściu.

Te cztery funkcje, których użycia będziemy się po kolei uczyć, wystarczają do reali-
zacji większości projektów na Arduino.

Warto też zauważyć konwencję nazewniczą Arduino. Nazwy funkcji  i  zmiennych
rozpoczynamy małą literą, a następne słowa w nazwie piszemy wielkimi literami, nie
stosując przy tym dodatkowych znaków, jak na przykład podkreślnika _. Ma to charak-
ter umowny i wszystkie własne funkcje, stałe i zmienne, można nazywać dowolnie, tak
tylko, aby były poprawne z punktu widzenia języka C. Dobrą praktyką jest jednak do-
stosowanie własnego stylu do ogólnie przyjętego dla Arduino.

Blink
Swoistym „Hello, World!” dla Arduino jest program zmieniający stan pinu 13 z czę-

stotliwością 0,5 Hz. Wybór tego pinu spowodowany jest tym, że na płytce znajduje się
dioda LED podłączona do tego wyjścia i jest to jedyne monitorowane wyjście na orygi-
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nalnym Arduino. Zatem obserwacja działania tego programu jest możliwa bez podłącza-
nia dodatkowych elementów.

Program taki najczęściej jest już załadowany do mikrokontrolera przez producenta.
Można go też znaleźć pod nazwą Blink wśród bardzo dużej liczby szkiców przykłado-
wych w menu Plik/Przykłady/Basics. Na potrzeby tego rozdziału popsujemy nie-
co ten przykład poprzez jawne wprowadzenie numeru pinu (listing 12.2).

Listing 12.2
1. void setup() {
2.   pinMode(13, OUTPUT);
3. }
4.
5. void loop() {
6.     digitalWrite(13, HIGH);
7.     delay(1000);
8.     digitalWrite(13, LOW);
9.     delay(1000);

10. }

Program ten po załadowaniu do modułu powinien spowodować powolne miganie
diody na płytce. Jest on jednak napisany niepoprawnie od strony czytelności programu.
Liczba 13 może bowiem oznaczać cokolwiek, niekoniecznie numer pinu, ale na przy-
kład liczbę kart jednego koloru w talii, albo „czarnego Piotrusia”. Lepiej dla pinu zasto-
sować nazwę i stosować ją konsekwentnie w całym programie. Da nam to poza tym
bardzo łatwą możliwość zmiany pinu na inny. Poprawianie w tekście wszystkich, wła-
ściwych trzynastek może być bardzo uciążliwe w dużym kodzie.

Zacznijmy od stałych symbolicznych w stylu C. Zakładam przy tym podstawową
znajomość tego języka. Program ze zdefiniowaną stałą o nazwie LED_PIN, jest przed-
stawiony na listingu 12.3.

Listing 12.3
1. #define LED_PIN 13
2.
3. void setup() {
4.   pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
5. }
6.
7. void loop() {
8.     digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
9.     delay(1000);

10.     digitalWrite(LED_PIN, LOW);
11.     delay(1000);
12. }

Zgodnie z przyjętą konwencją języka C stałe symboliczne, czyli takie, które jeszcze
przed procesem kompilacji są w tekście jawnie przez preprocessor zamieniane na ich
wartości, piszemy wielkimi literami. Można się domyślić, że  INPUT,  OUTPUT,  HIGH i

LOW też są takimi stałymi. To prawda, bo ich definicje odpowiadają zapisom:
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#define HIGH 0x1

#define LOW  0x0

#define INPUT 0x0

#define OUTPUT 0x1

Zatem możliwe jest umieszczenie w programie w funkcji setup linii

pinMode(LED_PIN, HIGH);

ale byłoby to wyjątkowo nieczytelne. Dodatkowo warto dodać, że pin 13 jako wyróż-
niony diodą też posiada swoją symboliczną stałą o nazwie  LED_BUILTIN i takiej też
użyto we wzorcowym programie Blink.

Użycie stałych symbolicznych można zastąpić przez użycie kwalifikatora const dla
zmiennej. To jest dobre rozwiązanie, bo stałe symboliczne najlepiej zarezerwować sobie
do stałych, które rzeczywiście stanowią niemodyfikowalną część systemu. Z tego powo-
du będziemy preferować użycie stałych jak na listingu 12.4.

Listing 12.4
1. const int ledPin = 13;
2.
3. void setup() {
4.   pinMode(ledPin, OUTPUT);
5. }
6.
7. void loop() {
8.     digitalWrite(ledPin, HIGH);
9.     delay(1000);

10.     digitalWrite(ledPin, LOW);
11.     delay(1000);
12. }

Stała  ledPin,  której  nazwa jest  zgodna z konwencją Arduino,  jest  zdefiniowana
poza funkcjami jako stała globalna. Jeżelibyśmy umieścili jej deklarację w funkcji se-

tup, to wówczas podczas weryfikacji (kompilacji) kodu otrzymalibyśmy błąd, bo stała
ta widoczna byłaby tylko w tej funkcji. Niektórzy programiści program jak na listingu
12.4 napisaliby bez użycia kwalifikatora const, pozostawiając zmienną jako możliwą
do modyfikacji, ale jej nie modyfikują. Nie zmienia to zupełnie działania tego progra-
mu.

Dioda LED na innym pinie

UWAGA! Rzetelne zapoznanie się z informacjami zawartymi w tym punkcie i sto-
sowanie się do nich pozwoli na zaoszczędzenie pieniędzy, nerwów i czasu.

Program z listingu 12.4 jest na tyle elastyczny, że aby podłączyć odbiornik do innego
pinu, wystarczy w kodzie zmienić dwa znaki. Samo jednak fizyczne podłączanie powin-
no odbywać się z dużą świadomością. Napięcie stanu wysokiego w Arduino, w odróż-
nieniu od poznanego micro:bita wynosi 5 V. W oryginalnym Arduino obciążalność pi-
nów cyfrowych należy przyjąć za 20 mA (chociaż wytrzymają nawet 40 mA) zarówno
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w stanie wysokim, jak i niskim, gdzie prąd wpływa w kierunku do pinu. Należy także
uważać, aby łączny prąd wszystkich odbiorników podłączonych do pinów nie przekro-
czył 200 mA. Przekroczenie granicznych wartości może doprowadzić do dodatkowych,
niezamierzonych efektów termicznych lub nawet akustycznych czy optycznych. Ich wy-
stąpienie niewątpliwie zmusi nas do zakupu nowych elementów składowych i/lub nowej
płytki Arduino.

Wszystkie odbiorniki przeznaczone do napięcia 5 V
można bezpośrednio podłączać do wyjść, gorzej jednak
wygląda sprawa popularnych diod elektroluminescen-
cyjnych, tak zwanych LED. Mają one silnie nieliniową
charakterystykę  prądowo-napięciową  (rysunek  12.5),
daleko odbiegającą od prawa Ohma, stąd początkujący
adepci sztuki elektroniki mają problemy z jej podłącza-
niem. Należy jednak zapamiętać, żeby nigdy nie podłą-
czać diody bez rezystora ograniczającego prąd! (nawet
gdy się wydaje,  że można).  Rysunek  12.4 prezentuje
dwie  metody  podłączenia  diody  LED  i  rezystora  do
wyjścia cyfrowego Arduino. Różnica pomiędzy ukła-
dami A i B polega na tym, że pierwszy jest aktywowa-
ny (zaświecenie diody) stanem wysokim, a drugi sta-
nem  niskim.  W większości  przypadków  „naturalny”
sposób podłączenia stanowi układ A. Ponadto w wielu
przypadkach  techniczna  specyfikacja  podaje  jedynie
ten prąd obciążenia (wypływający).

Najtrudniejszym, ale tylko pozornie, zagadnieniem
jest dobór rezystora włączanego w szereg z diodą. Na
forach internetowych z tematu tego można byłoby ze-
brać wielotomowe dzieło. Silna nieliniowość tego elementu, co widać na rysunku 12.5,
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powoduje, że dioda do pewnego napięcia, nazwijmy je UP, w ogóle nie przewodzi, a po
jego przekroczeniu natężenie prądu bardzo szybko wzrasta, dlatego próba napięciowego
sterowania diodą LED może szybko zakończyć się jej spaleniem. 

Ścisłe, teoretyczne obliczenie wartości rezystora jest bardzo trudne. Zależy ona od
napięcia zasilającego, założonego prądu pracy oraz od rodzaju, a ściślej mówiąc, koloru
diody. Większość przykładów obliczenia wartości rezystancji, a także wyliczeń ofero-
wanych przez kalkulatory online, bazuje na modelowaniu charakterystyki diody uprosz-
czoną zależnością zaprezentowaną na rysunku 12.5 linią przerywaną. Zalecane przy tym
wartości UP przyjmują, w zależności od źródła informacji, bardzo duży zakres wartości.
Dla celów warsztatowych można przyjąć wartości z tabeli.

Tabela 12.1

Kolor LED UP, V

czerwony 2.0

żółty/pomarańczowy 2.5

zielony 3.0

niebieski 3.3

Ponieważ podczas przewodzenia, w takim modelowym przypadku, na diodzie jest
stałe napięcie UP, to na rezystorze musi być dokładnie UZasilania – UP. Stąd wartość rezy-
stancji, przy założonej wartości prądu płynącego przez diodę IP powinna wynosić:

R=
U Zasilania−U P

I P

. (12.1)

Zanim jednak wybierzemy się do sklepu z częściami elektronicznymi, powinniśmy
wiedzieć, że producenci rezystorów nie są w stanie przewidzieć wyniku naszych obli-
czeń, dlatego otrzymaną ze wzoru 12.1 wartość należy zaokrąglić do najbliższej liczby,
której dwie pierwsze znaczące cyfry są równe umieszczonym w tabeli 12.2.

Tabela 12.2 Szereg wartości rezystancji

10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82

^ ^ ^ ^ ^ ^

^ ^ ^

Należy to interpretować w taki sposób, że łatwiej będzie zakupić rezystor o rezystan-
cji 120R, 15k, czy 2k2, niż na przykład k14, którego nie ma w tabelce (patrz uwaga o
skrótowym zapisie w elektronice z rozdziału  6). W tabeli  12.2 daszkiem ^ oznaczono
wartości preferowane, a podwójnym wartości najbardziej podstawowe. Idąc dalej, ła-
twiej będzie o rezystor 22k niż 33k, a z kolei lepiej wybrać 33k niż 27k.

Po doborze wartości rezystancji rezystora jeszcze nie pora na spacer do sklepu, żeby
nie zostać zaskoczonym przez sprzedawcę pytaniami, na które będziemy musieli uda-
wać, że znamy odpowiedzi. Zakup rezystora nie jest bowiem tak prosty, jak się wydaje.
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Drugim ważnym parametrem, ze względu na to, że rezystor jest elementem stratnym, a
więc nagrzewającym się, jest moc, jaką jest on w stanie rozproszyć. Obliczymy ją z któ-
regoś ze wzorów:

P=(U Zasilania−UP )⋅IP=
(U Zasilania−U P )

2

R
=I P

2
⋅R . (12.2)

Standardowo,  i  w domyśle,  jeżeli  tego nie  powiemy,  moc strat  rezystora  wynosi
125 mW. Sprzedawcę poinformujemy jedynie o fakcie przekroczenia tej wartości przy
obliczeniach z wykorzystaniem wzorów 12.2. 

Warto nadmienić, że elektronicy korzystają z nieco innych jednostek miar niż tych,
do których się przyzwyczailiśmy. Zamiast układu (volt, amper, om) używają (volt, mili-
amper, kiloom). Przy takim doborze jednostek wszystkie wzory, w tym prawo Ohma,
pozostają słuszne, a wyniki nie wymagają przeliczania. Wówczas naturalną, też niewy-
magającą przeliczania, jednostką mocy jest miliwat.

Opisany sposób obliczenia rezystora jest wystarczający w przypadku, gdy napięcie
zasilania jest wyraźnie wyższe niż napięcie progowe diody. Im mniejsza jest ta różnica,
tym większy błąd popełnimy, ale nie należy się tym przejmować. Natężenie świecenia
diody jest z dobrym przybliżeniem proporcjonalne do prądu płynącego przez diodę, na-
wet dla bardzo małych, nieprzekraczających 1 mA prądów. Dla celów tego skryptu nie
ma konieczności przekraczania 10 mA, a najlepszym wyborem będzie projektowanie na
wartość 5 mA i nie wysilanie się na ścisłość, chyba że zależy nam na konkretnych natę-
żeniach światła. Wtedy jednak lepszym rozwiązaniem jest sterowanie diodą przez źró-
dło prądowe. Dodatkowo wrażenie wzrokowe zależy nie tylko od natężenia prądu, lecz
także od egzemplarza diody, zastosowanej soczewki, dyfuzora i barwy. Wyliczoną war-
tość rezystancji należy traktować jako przybliżoną i nie bać się zwiększania jej – dioda i
tak się zaświeci, być może słabo, ale z pewnością nic się nie uszkodzi. W poniższym
przykładzie zastosowano rezystor 1k dla diody zielonej i napięcia 5 V, pomimo że z ob-
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liczeń wynika wartość k4 (a właściwie po zaokrągleniu k47 lub nieco gorzej k39). Jeżeli
ze wzoru 12.1 otrzymamy wartość bardzo małą lub ujemną, co może zajść przy małych
napięciach zasilania (micro:bit i dioda niebieska), to nie stosujmy rezystorów ogranicza-
jących mniejszych niż 47R.

Podłączenie do cyfrowego pinu 9 Arduino zielonej diody pokazane jest na rysunku
12.6. Zastosowano także płytkę stykową i przewody goldpin pozwalające uniknąć luto-
wania. Ponumerowane na płytce rzędy posiadają oznaczone literami otwory, z których
zwarte są ze sobą a, b, c, d i e oraz osobno zwarte f, g, h, i, j. Raster (rozstawienie otwo-
rów) płytki stykowej pozwala na montaż bardzo wielu standardowych komponentów –
układów scalonych, mikrołączników, potencjometrów itp. Wielość dostępnych rozmia-
rów płytek oraz posiadanie dodatkowych szyn zasilających daje możliwość dopasowa-
nia do wielkości projektu. Płytki stykowe mają charakter prototypowy i nie powinno się
ich używać jako rozwiązań ostatecznych.

Pozostaje tylko zmodyfikować program. Wystarczy w listingu 12.4 zamienić pierw-
szy z:

const int ledPin = 13;

na
const int ledPin = 9;

i załadować program do Arduino.

Modyfikacje
Zakres możliwych modyfikacji tego rozdziału nie jest szeroki. Możliwe jest podłą-

czenie większej ilości diod, ale to będzie elementem pracy w rozdziale 13. Można jed-
nak nawet pojedynczą diodą migać fantazyjnie. Na listingu  12.5 wykorzystano pętlę
for do zmniejszania czasu opóźnienia w kolejnych mignięciach, naśladując podskaku-
jącą piłeczkę.

Listing 12.5
1. const int ledPin = 13;
2.
3. void setup() {
4.   pinMode(ledPin, OUTPUT);
5. }
6.
7. void loop() {
8.   for(int i = 1024; i>2; i=7*i/8) {
9.     digitalWrite(ledPin, HIGH);

10.     delay(i);
11.     digitalWrite(ledPin, LOW);
12.     delay(i);
13.   }
14. }

Zawody „kto najciekawiej zamruga”, na przykład z użyciem funkcji losowych, mogą
zmusić do kreatywnego podejścia do problemu.
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13. Linijka świetlna z Arduino

Cel
Nauka obsługi wejść cyfrowych, a w szczególności przycisków oraz obsługa prze-

rwań.

Wymagania:
• Cytron Maker Uno lub inna płytka z diodami sygnalizacyjnymi na wyjściach cy-

frowych i przyciskiem
lub:
• Arduino Uno,
• diody LED,
• rezystory ograniczające prąd,
• płytka stykowa i przewody goldpin,
• przycisk lub mikrołącznik,
• rezystor podciągający (tylko jako pull-down)

oraz:
• zainstalowane Arduino-IDE.

Cyfrowe wejścia
Programowa  obsługa  wejść  cyfrowych  jest  bardzo  prosta.  Funkcja

digitalRead(numer_pinu) zwraca wartość  LOW, jeżeli na pinie  numer_pinu jest

stan niski i  HIGH przy stanie wysokim. Wcześniej jednak trzeba zadeklarować użycie
tego pinu jako wejścia poprzez wywołanie funkcji:

pinMode(numer_pinu, INPUT)

Standardowo, w większości programów, określenia, czy pin ma być wejściem czy
wyjściem dokonuje się w ciele funkcji setup, ale nie jest to wymóg konieczny. W trak-
cie wykonywania programu dany pin może zmieniać swoją rolę. Tak jest na przykład z
niektórymi czujnikami ultradźwiękowymi odległości, chociaż obecnie unika się takich
rozwiązań, gdzie najpierw na danym pinie pojawia się sygnał nadawczy, a następnie pin
ten przełączany zostaje (jako wejście) na odbiór. W takim wypadku więcej niż jedno-
krotne wywołanie pinMode znajduje się w funkcji loop.

Zewnętrzne przyciski
Podłączenie przycisków do wejść cyfrowych Arduino należy wykonać za pomocą re-

zystorów podciągających pull-up lub pull-down, jak opisano w rozdziale 6 i zaprezento-
wano na rysunku  6.2.  Jest  to  dosyć kłopotliwe,  dlatego możliwe jest  wykorzystanie
wbudowanego w Arduino 20k rezystora pull-up. Jego użycie deklarujemy umieszcze-
niem w programie funkcji:

pinMode(numer_pinu, INPUT_PULLUP)
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co pozwala na użycie dowolnego przycisku podłączonego bezpośrednio pomiędzy wej-
ście cyfrowe i masę urządzenia bez używania zewnętrznego rezystora. Jedyną niedo-
godnością takiego rozwiązania jest to, że otwartemu stykowi odpowiada stan wysoki
HIGH, a zamkniętemu LOW – odwrotnie do naszej intuicji. Niestety nie ma analogiczne-
go trybu  pinMode odpowiadającego rezystorowi pull-down, gdyż w układzie go po
prostu fizycznie nie ma.

W tym rozdziale będziemy korzystali z płytki Cytron Maker Uno (rysunek  13.1) –
klona Arduino Uno – dysponującego dodatkowo wbudowanym na pinie 2 przyciskiem,
diodami sygnalizującymi stan wyjść cyfrowych od 2 do 13 oraz brzęczykiem podłączo-
nym do pinu 8.

Napiszemy program informujący o stanie przycisku na pinie 2 diodą na pinie 13 (li-
sting 13.1).

Listing 13.1
1. const int ledPin    = 13;
2. const int buttonPin = 2;
3.
4. void setup() {
5.   pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
6.   pinMode(ledPin,    OUTPUT);
7. }
8.
9. void loop() {

10.   int sensorVal = digitalRead(buttonPin);
11.   digitalWrite(ledPin, sensorVal);
12. }

Program nie wymaga komentarza – wciśnięcie przycisku powoduje zgaszenie diody.
Jeżeli miałoby być odwrotnie, do stałych symbolicznych  HIGH i  LOW można używać
symbolu negacji logicznej !, zatem wiersz 11 można napisać w postaci:

digitalWrite(ledPin, !sensorVal);

Spróbujmy napisać program, który jednym przyciskiem będzie na zmianę zapalał i
gasił diodę. Jest to zadanie o tyle trudne, że w odróżnieniu od obsługi przycisków w mi-
cro:bicie, trzeba być świadomym, co oznacza naciśnięcie przycisku. Większa kontrola
nad stanem wejścia wiąże się ze zwiększoną trudnością w jego oprogramowaniu. Bę-
dziemy więc sprawdzać, kiedy stan przycisku zmienia się z HIGH na LOW (wiersz 15 na
listingu  13.2),  co  wiąże  się  z  koniecznością  zapamiętywania  poprzedniego  stanu
(zmienna buttonLastState) i wówczas zmieniać stan diody ledState na przeciw-
ny (wiersz 16). Przed przejściem do następnego przebiegu pętli loop koniecznie trzeba

zapamiętać obecny stan buttonState w zmiennej buttonLastState (wiersz 19).

Listing 13.2
1. const int ledPin    = 13;
2. const int buttonPin = 2;
3.
4. int ledState        = LOW;
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5. int buttonState;
6. int buttonLastState = HIGH;
7.       
8. void setup() {
9.   pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);

10.   pinMode(ledPin,    OUTPUT);
11. }
12.
13. void loop() {
14.   buttonState = digitalRead(buttonPin);
15.   if ((buttonLastState == HIGH) and (buttonState == LOW))

{
16.     ledState = !ledState;
17.   }
18.   digitalWrite(ledPin, ledState);
19.   buttonLastState = buttonState;
20.   delay(50);
21. }

Wiersz 20 wymaga pewnego komentarza. Czy jest potrzeba wstawiania opóźnienia w
programie?  Najlepiej  sprawdzić  to,  komentując  lub  usuwając  ten  wiersz.  Wówczas,
szczególnie przy słabej jakości przyciskach, można zauważyć nieoczekiwane zachowa-
nie układu. W skrajnym przypadku po pojedynczym naciśnięciu stan diody na pinie 13
może przyjmować losową, a nie przeciwną wartość. Wynika to z efektu zwanego drga-
niem lub odbijaniem styków. Rzeczywiste przyciski nie załączają i nie wyłączają obwo-
du  natychmiastowo,  co  w  połączeniu  z  szybkością  oferowaną  przez  mikrokontroler
może prowadzić do takiego nieoczekiwanego zachowania. Zamiast pojedynczego zbo-
cza, mechaniczne styki, zanim ustalą położenie, przez bardzo krótki czas wykonują mi-
nimalne drgania, wywołując serię przełączeń. Zazwyczaj stan taki nie trwa dłużej niż
kilkadziesiąt milisekund, ale zależy to od rozmiarów i sprężystości styków. Efekt ten
można eliminować sprzętowo, poprzez stosowanie filtrów dolnoprzepustowych, prze-
rzutników RS, układów pamiętających stan, synchronicznych przerzutników itp. Meto-
dy te szczegółowo opisano w książce Paula Horowitza i Winfielda Hilla Sztuka elektro-
niki w rozdziale 12.1.4. Z użyciem mikrokontrolerów można wykryć stan odbijania sty-
ków programowo, nie komplikując przy tym rozwiązań sprzętowych. W omawianym na
listingu 13.2 programie sprowadza się to do wprowadzenia 50 milisekundowego opóź-
nienia dla umożliwienia przyciskowi ustalenia stanu. Można to ująć jeszcze inaczej –
próbkujemy stan przycisku wolniej, niż to wynika z możliwości Arduino.

Programy powyższe, pomimo że elementarne, prezentują bardzo ważną zaletę urzą-
dzeń sterowanych mikroprocesorowo. Dwa różne zachowania układu w odpowiedzi na
przycisk odpowiadają tej samej sprzętowej konfiguracji. Projektując analogiczne układy
wykorzystujące dyskretne elementy elektrotechniki,  determinujemy ich zachowanie i
zmiana koncepcji wymaga ingerencji sprzętowej. Stąd powszechność i niska cena mi-
krokontrolerów powinna zachęcać do ich stosowania nawet w przypadkach wykorzysty-
wania ułamka ich możliwości i zasobów.
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Linijka diodowa
Na początek napiszemy program włączający po kolei diody na linijce, a następnie

kolejno je wyłączający. Jeżeli nie dysponujemy płytką Cytron Maker Uno, musimy do
wyjść cyfrowych podłączyć kilka diod, w sposób opisany w rozdziale 12.

W przykładzie z listingu 13.3 używamy 10 diod podłączonych do pinów od 3 do 12. 

Listing 13.3
1. const int ledNumber = 10;
2. const int ledPins[ledNumber] = {3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
3. const int period = 50;
4.
5. void setup() {
6.   for(int i = 0; i < ledNumber; ++i)
7.     pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
8. }
9.

10. void loop() {
11.   for(int i = 0; i < ledNumber; ++i){
12.     digitalWrite(ledPins[i], HIGH);
13.     delay(period);
14.   }
15.   for(int i = 0; i < ledNumber; ++i){
16.     digitalWrite(ledPins[i], LOW);
17.     delay(period);
18.   }
19. }

Dzięki zastosowaniu tablicy ledPins[] zadeklarowanej i zainicjalizowanej w wier-
szu 2 znacząco uprościliśmy program, poprawiliśmy jego czytelność, a przede wszyst-
kim zwiększyliśmy uniwersalność. Podłączenie innej ilości diod, do  różnych  pinów i
ewentualnie  w innej  kolejności  wymaga jedynie zmiany dwóch pierwszych wierszy.
Diody zawsze otrzymają numerację od 0 do ledNumber – 1. Użycie tablicy pozwoli-
ło także na zastosowanie pętli w deklaracji pinMode. Program można jeszcze bardziej

skondensować,  przechowując  stany  diod  w  dodatkowej  tablicy  ledStates (listing
13.4).

Listing 13.4
1. const int ledNumber = 10;
2. const int ledPins[ledNumber] = {3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
3.       int ledStates[ledNumber];
4. const int period = 50;
5.
6. void setup() {
7.   for(int i = 0; i < ledNumber; ++i) {
8.     pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
9.     ledStates[i] = LOW;

10.   }
11. }
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12.
13. void loop() {
14.   for(int i = 0; i < ledNumber; ++i){
15.     ledStates[i] = !ledStates[i];
16.     digitalWrite(ledPins[i], ledStates[i]);
17.     delay(period);
18.   }
19. }

Stała period służy do określania szybkości zapalania linijki. 

Zatrzymywanie i uruchamianie linijki
Dodanie możliwości zatrzymywania i uruchamiania linijki wymaga wprowadzenia

do programu funkcji czytania przycisku. W listingu  13.4 można to wykonać w pętli
for, ale wyobraźmy sobie sytuację, w której stała period ma dużą wartość. Wówczas

musielibyśmy wstrzeliwać się z przyciśnięciem w moment pomiędzy funkcjami delay.
W takim przypadku lepiej skorzystać ze sprzętowej obsługi przerwań. Jej zastosowanie
dla programu linijki zaprezentowano na listingu 13.5.

Listing 13.5
1. const int ledNumber = 10;
2. const int ledPins[ledNumber] = {3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
3.       int ledStates[ledNumber];
4. const int period = 50;
5.
6. volatile bool run = true;
7.
8. void setup() {
9.   for(int i = 0; i < ledNumber; ++i) {

10.     pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
11.     ledStates[i] = LOW;
12.   }
13.   attachInterrupt(0, runChange, FALLING);
14. }
15.
16. void loop() {
17.   int ledN = 0;
18.   while(ledN < ledNumber) {
19.     if (!run) continue; 
20.     ledStates[ledN] = !ledStates[ledN];
21.     digitalWrite(ledPins[ledN], ledStates[ledN]);
22.     ++ledN;
23.     delay(period);
24.   }
25. }
26.
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27. void runChange() {
28.   run = !run;
29. }

Arduino Uno obsługuje dwa sprzętowe przerwania, o numerach 0 na pinie 2 i 1 na
pinie 3. Dodanie do programu obsługi przerwań wymaga dwóch rzeczy:

1) deklaracji w funkcji setup (wiersz 13),

2) zdefiniowania funkcji wykonywanej w trakcie przerwania (wiersze 27–29).
Chęć skorzystania z przerwań odbywa się poprzez deklarację funkcji  attachIn-

terrupt. Przyjmuje ona trzy parametry. Pierwszy to numer przerwania, drugi jest na-
zwą funkcji wywoływanej przerwaniem, a trzeci definiuje, jakiemu zdarzeniu na pinie
odpowiada przerwanie i może przyjmować wartości z tabeli  13.1. Podsumowując, w
wierszu 13 deklarujemy przerwanie o numerze 0 inicjowane zmianą stanu pinu 2 z wy-
sokiego na niski, które po wywołaniu wykonuje bezparametrową funkcję runChange.
Funkcja ta nie może pobierać ani zwracać żadnych wartości. Zamiast wprost wpisywać
numer przerwania można skorzystać z funkcji digitalPinToInterrupt(pin).

Tabela 13.1. Tryby wyzwalania przerwań.

Tryb Wyzwolenie przerwania

LOW stanem niskim

CHANGE zmianą stanu

RASING zmianą ze stanu HIGH na LOW

FALLING zmianą ze stanu LOW na HIGH

Niestety przerwania pracują tylko w trybie INPUT i nie można do wejścia podłączyć
wbudowanego rezystora INPUT_PULLUP. Musimy zatem samodzielnie podłączyć od-
powiedni rezystor podciągający. Na rysunku 13.1 widoczny jest rezystor, a w zasadzie
dwa połączone szeregowo, bo jeden jest za krótki, włączony pomiędzy dodatnie napię-
cie zasilania +5 V a wejście cyfrowe numer 2.

Program  13.5 posiada w stosunku
13.4 kilka  zmian.  Dodano  zmienną
run typu  boolowskiego  informującą
program o biegu lub zatrzymaniu li-
nijki.  Zmienna  ta  po  każdym  naci-
śnięciu przycisku na pinie 2, czyli po
wywołaniu przerwania, zmienia war-
tość  na  przeciwną.  Zmienna ta  pod-
czas  deklaracji  została  opatrzona
kwalifikatorem  volatile. Kwalifikator
ten nakazuje program`owi wykonaw-
czemu zwracać szczególną uwagę na
taką zmienną i odczytywać jej warto-
ści  przy  każdym  odwołaniu  się  do
niej. W systemach wbudowanych ta-
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kie zachowanie jest konieczne, gdyż zmienna może zostać zmodyfikowana poza głów-
nym ciągiem programu, na przykład gdy jest powiązana z odczytem jakiegoś czujnika.
Podobnie jest z przerwaniami, które przecież nawet nie muszą się przytrafić, wykony-
wanymi poza głównym kodem. Stąd konieczność deklarowania zmiennych globalnych
zmienianych w ciele funkcji obsługującej przerwanie jako volatile.

W programie zastąpiono także pętlę  for pętlą  while,  aby uniknąć inkrementacji
licznika pętli, w przypadku gdy run ma wartość false i instrukcja continue (wiersz

19) pozwala pominąć zwiększenie o jeden zmiennej ledN.

Przerwania a odbijanie styków
Gdyby program 13.5 działał w sposób nieprzewidywalny, mogłoby to oznaczać pro-

blem z drgającymi stykami przycisku. Zamiast wykonywać jedno przerwanie, wywołu-
jemy ich kilka, ustalając zmienną  run w sposób losowy. W przypadku obsługi prze-
rwań, co prawda nie można go zignorować, ale kontrolując czas pomiędzy przerwania-
mi, można zdecydować o działaniach wykonywanych w czasie jego obsługi. Zmienioną
funkcję  runChange, ignorującą przerwania występujące zbyt szybko po sobie, przed-
stawiono na listingu 13.6. Kropkami oznaczono niezmienioną część kodu 13.5.

Listing 13.6
1. ...
2. ...
3. const int debouncingTime = 200;
4. ...
5. ...
6. void runChange() {
7.   static unsigned long lastTime = 0;
8.   unsigned long presentTime = millis();
9.   if(presentTime - lastTime > debouncingTime)

10.     run = !run;
11.   lastTime = presentTime;
12. }

Zmienną lastTime zapamiętującą czas, w którym zarejestrowano ostatnie przerwa-

nie,  określono jako  static.  Kwalifikator  ten  umożliwia  tej  zmiennej  zapamiętanie
wartości pomiędzy kolejnymi wywołaniami funkcji  runChange.  Jest to metoda,  po-
zwalająca na rezygnację z korzystania ze zmiennych globalnych w takich przypadkach.
Możliwe jest określenie  lastTime jako zmiennej globalnej na początku programu, a
ponieważ występuje ona w przerwaniu, powinna być poprzedzona także kwalifikatorem
volatile. Takie rozwiązanie jest jednak nieeleganckie, bo zmienna ta występuje jedy-

nie w funkcji runChange.
Czas obecny zwracany przez funkcję millis() zapisywany jest w zmiennej pre-

sentTime. Funkcja ta zwraca czas w milisekundach, który upłynął od momentu włą-
czenia urządzenia. Ten licznik czasu należy do typu długich zmiennych całkowitych bez
znaku. Stąd dla zachowania zgodności typów czasy lastTime i  presentTime też są
typu  unsigned long int.  Intuicja programisty języka C lub C++ na komputerze
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typu desktop może zawieść, bowiem dla Arduino typ   int   jest 16-bitowy, a   long int  

32-bitowy. W czasie przerwania, o czym nie wiedzą nawet czasami programiści Ardu-
ino, milisekundowy licznik czasu jest wyłączony i dlatego nie działa w nim funkcja de-

lay korzystająca z tego licznika. Ogólna zasada zaleca, aby obsługa przerwania odby-
wała się możliwie krótko i oddawała kontrolę programowi głównemu najszybciej jak to
możliwe.

W wierszu 9 sprawdzamy, czy czas pomiędzy kolejnymi przerwaniami jest wystar-
czająco długi, aby go nie zakwalifikować do odbijania styków. Jeżeli tak jest, to ozna-
cza to, że jest to celowe, a nie przypadkowe przerwanie i zostaje obsłużone. Zatem re-
agujemy zawsze na pierwsze,  po dłuższym niż  debouncingTime czasie,  zdarzenie.
Dlatego ustalenie lastTime na 0 na samym początku jest bezpieczne przed upływem

około 50 dni (232 ms). W wierszu 11 lastTime staje się presentTime na potrzebę na-
stępnego wywołania funkcji runChange.

Modyfikacje
Samo programowe zapalanie i gaszenie dziesięciu diod daje niewyczerpane możli-

wości wymyślania świetlnych efektów.
W programie 13.2 można spróbować dodać drugi przycisk. Jednym będziemy diodę

zapalać,  a  drugim  gasić.  Można  również  użyć  dwóch  przycisków  w  linijce  do  jej
wstrzymywania i ruszania, ale jest to nieco trudniejsze. Trzeba wówczas pamiętać, że
jeżeli używamy przerwań, to Arduino Uno obsługuje jedynie dwa. Przyciski można tak-
że wykorzystać, uzmienniając stałą period do przyspieszania i zwalniania tempa zapa-
lania i gaszenia diod.

Korzystając z płytki nieposiadającej wbudowanego przycisku, na przykład oryginal-
nej, można użyć przycisku z rezystorem pull-down. Należy wówczas zmienić tryb uru-
chomienia przerwania. Jest to dobra okazja na wypróbowanie także innych trybów.

Czasami zdarzy się tak, że zabraknie wejść wspierających przerwania lub pamięci,
wówczas trzeba wybrać inną płytkę. Arduino Mega posiada taki sam rozstaw podstawo-
wych wejść/wyjść, płytka jest jednak dłuższa i zawiera dodatkowe piny. Arduino Mega
obsługuje dodatkowe 4 przerwania, ale sposób programowania i ładowania programów
jest identyczny. Wystarczy w menu narzędzia zmienić płytkę i uwzględnić numerację
dodatkowych pinów. Po płytkę Mega należy sięgnąć także w przypadku problemów z
brakiem pamięci.
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14. Zmierzchowy wyłącznik światła

Cel
Nauka posługiwania się czujnikami podłączanymi do magistrali I2C, wykorzystanie

zewnętrznych bibliotek i zapoznanie z monitorem portu szeregowego

Wymagania:
• moduł Arduino Uno z zainstalowanym Arduino-IDE,
• cyfrowy czujnik światła TSL2581,
• element wykonawczy – może być dioda LED z rezystorem, ale także przekaźnik

sterujący większymi obciążeniami.

Zewnętrzne czujniki
Zastosowania  przemysłowe  sprawiły,  że  mier-

nictwo elektryczne stanowi najważniejszą, z prak-
tycznego  punktu  widzenia,  gałąź  metrologii,  a
szczególnie miernictwo elektryczne wielkości nie-
elektrycznych. Decyduje o tym łatwość przetwarza-
nia, przesyłania i rejestracji sygnałów oraz, co naj-
ważniejsze, możliwość ich wykorzystania do stero-
wania  procesami.  Każda  wielkość  fizyczna,  aby
można było ją dalej wykorzystać, poza dydaktycz-
nymi pracowniami demonstrującymi podstawy me-
tod  pomiarowych,  musi  być  zamieniona  na  wiel-
kość elektryczną. Nawet w zastosowaniach domo-
wych coraz  trudniej  znaleźć  klasyczny termometr
cieczowy.

W ostatnim czasie widać jeszcze inną, dalej posuniętą, tendencję. Sam sygnał elek-
tryczny to za mało, powinien on być, tak szybko jak to możliwe, zamieniony na postać
cyfrową. Ogromna większość gotowych czujników występuje także, albo tylko i wy-
łącznie, w postaci modułów ze zintegrowanym przetwornikiem analogowo-cyfrowym.
Popularność takich czujników w zastosowaniach amatorskich zawdzięczamy rewolucji
komputera Raspberry Pi, w którym zrezygnowano całkowicie z wyposażania go w prze-
tworniki A/D.

Czujnik światła
Jeżeli zdecydujemy, że głównym celem będzie

wykonanie czujnika zmierzchowego, a nie wyko-
rzystanie  cyfrowego  czujnika,  to  możemy  użyć
dowolnego sensora, podłączyć go i pominąć czy-
tanie tego punktu.
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Jako  przykład  zastosowania  czujnika  cyfrowego  podłączanego  do  obsługiwanej
przez Arduino magistrali I2C wykonamy wyłącznik zmierzchowy wykorzystujący sen-
sor natężenia światła Waveshare TSL2581FN (rysunek 14.1).

Podłączenie czujnika do Arduino Uno jest proste. Podłączeń należy dokonać zgodnie
z opisem na tylnej stronie płytki czujnika (rysunek 14.2), przy czym przez VCC ozna-
czono zasilanie, czyli dla Arduino to pin 5V. Przewód zielony INT, czyli przerwanie, nie
będzie wykorzystywany w naszym projekcie i może pozostać niepodłączony. Dostar-
czone wraz z czujnikiem przewody mają żeńskie, pasujące bezpośrednio do Raspberry
Pi, zakończenia i nie pasują do Arduino, dlatego należy użyć dodatkowych przewodów
o dwóch męskich końcówkach.

Dostęp do czujnika od strony programistycznej jest dwuetapowy. Po pierwsze ko-
nieczna jest realizacja komunikacji magistralą I2C, co zapewniają biblioteki standardo-
we Arduino (interfejs dla I2C znajduje się w pliku nagłówkowym Wire.h). Po drugie,
należy znać protokół komunikacyjny czujnika, aby rozumieć wysyłane przez niego sy-
gnały. Pełną dokumentację czujnika można znaleźć na stronie producenta  www.wave-
share.com/wiki/Light_Sensor, jednak jej przeczytanie może być dla niewtajemniczone-
go adepta  robotyki  sporym wyzwaniem.  Komunikacja  z  czujnikiem jest  w zasadzie
możliwa tylko przy wykorzystaniu bibliotek dostarczonych przez producenta. Dodatko-
we pliki  TSL2581.h i  TSL2581.cpp można wraz z przykładowym programem  Li-

ghtSensor.ino pobrać  ze  strony  producenta  www.waveshare.com/wiki/File:Light-
Sensor-code.7z.

Gdyby w konkretnej insta-
lacji  Arduino-IDE  brak  było
jakiejś biblioteki, także takiej,
którą  w  tym  skrypcie  nazy-
wać  będziemy  standardową,
to  należy  zacząć  poszukiwa-
nia  od  managera  dodatków
Szkic/Dodaj  bibliote-
kę/zarządzaj  biblio-

tekami….  W  oknie,  jak  na
rysunku ,  możemy zobaczyć
stan  instalacji  oraz  oficjalne
dodatki. Zanim pobierzemy biblioteki producenta, możemy sprawdzić, czy w tym ma-
nagerze czasami ich nie ma, a jest ich naprawdę sporo, dlatego bez filtrowania się nie
obędzie.

Monitor portu szeregowego
Pomiary wykonywane przy pomocy czujnika światła przez Arduino mają służyć do

sterowania na przykład oświetleniem, zatem należy wiedzieć,, jakiego typu wielkości są
przesyłane do odpowiednich rejestrów układu i jak te wielkości są powiązane z rzeczy-
wistymi, obserwowanymi natężeniami światła. Musimy przecież ustalić próg zadziała-
nia układu, ale powstaje pytanie, jakiej „liczbie” będzie on odpowiadał i skąd dostać jej
wartość, jeżeli nie dysponujemy numerycznym wyświetlaczem? Podłączanie dodatko-
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wych urządzeń wskazujących w każdym takim wypadku tylko w celu ustalenia pew-
nych parametrów, po to, by za chwilę to urządzenie „wyrzucić”, jest niewygodne i nad-
miarowe. W takich sytuacjach pomocny może być monitor portu szeregowego dający
możliwość komunikacji na drodze komputer ↔ Arduino poprzez służący do zasilania i
ładowania programów interfejs USB.

Określenie progu świetlnego dzień/noc, szumnie nazwanego kalibracją, przeprowa-
dzimy z użyciem monitora portu szeregowego dostępnego w menu Narzędzia po pod-
łączeniu modułu i określeniu Portu, o ile nie wykonało się to automatycznie.

Na listingu 14.1 znajduje się program testujący działanie monitora.

Listing 14.1
1. void setup(void)
2. {
3.   Serial.begin(115200);
4. }
5.
6. void loop(void)
7. {
8.   Serial.println("Test komunikacji szeregowej");
9.   Serial.println();

10.   for(int i = 1; i <= 10; ++i) {
11.     Serial.print("Linia ");
12.     Serial.println(i);
13.   }
14.   Serial.println();
15.   Serial.println();
16.   delay(5000);
17. }

Na początku wystar-
czy  nam  jedynie  umie-
jętność  przesłania  da-
nych z Arduino do kom-
putera.  Służą  do  tego
funkcje wysyłające  Se-

rial.print i  Se-
rial.println.  Dzia-
łanie ich jest jednakowe,
z tym że druga z nich po
wysłaniu danych dodaje
znacznik końca wiersza.
Korzystanie z tych metod jest możliwe po wywołaniu Serial.begin przyjmującego
jako argument prędkość transmisji. Działanie programu 14.1, wysyłającego przez port
szeregowy co 5 sekund kilka linii tekstu i liczb, jest zaprezentowane na rysunku 14.4.
Ważne  jest,  aby  zachować  zgodność  pomiędzy  prędkością  transmisji  ustawionej  w
oknie monitora i tej zadeklarowanej funkcją Serial.begin.
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Kalibracja czujnika
Po pobraniu pomocniczych plików TSL2581.h i TSL2581.cpp należy umieścić je

w katalogu projektu (najprościej, chociaż można inaczej) obok pliku *ino. Podczas za-
pisywania projektów z poziomu Arduino-IDE odpowiednia struktura tworzy się sama –
każdy projekt to nowy katalog, a każdy plik ino ma nazwę zgodną z nazwą katalogu
(projektu).

Na listingu 14.2 przedstawiono program pozwalający na śledzenie poprzez monitor
portu szeregowego danych otrzymywanych z czujnika światła TSL2581.

Listing 14.2
1. #include <Wire.h>
2. #include "TSL2581.h"
3.
4. WaveShare_TSL2581 tsl = WaveShare_TSL2581();
5.
6. void setup(void)
7. {
8.   Serial.begin(115200);
9.   Wire.begin(); //i2c config

10.   tsl.TSL2581_power_on();
11.   delay(2000);
12.   tsl.TSL2581_config();
13.   Serial.println("Intensity of Light" );
14. }
15.
16. void loop(void)
17. {
18.   unsigned long IoL;
19.   tsl.TSL2581_Read_Channel();
20.   IoL = tsl.calculateLux(0, NOM_INTEG_CYCLE);
21.   Serial.println(IoL);
22.   delay(50);
23. }

Dostęp do czujnika otrzymujemy poprzez zadeklarowany obiekt  tsl klasy  Wave-

Share_TSL2581 zapewniającej obsługę sensora. Pomijając w programie 14.2 linie do-
tyczące komunikacji szeregowej, można go potraktować jako framework czujnika po-
zwalający zapisać natężenie światła do własnej zmiennej (w programie nazwanej IoL).

Testy wykonane na działającym urządzeniu pozwoliły na określenie progu „zmierz-
chu” na poziomie 800 jednostek umownych (a.u.).

Wyłącznik zmierzchowy
W takim przypadku napisanie programu załączającego odbiornik sterowany którymś

z cyfrowych wyjść, powiedzmy 12, w sytuacji, gdy natężenie światła spadnie poniżej
800 a.u., nie powinno sprawić problemu. Program działający w ten sposób jest przedsta-
wiony na listingu 14.3.
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Listing 14.3
1. #include <Wire.h>
2. #include "TSL2581.h"
3.
4. WaveShare_TSL2581 tsl = WaveShare_TSL2581();
5. const int outPin = 12;
6. const long int treshold = 800;
7.
8. void setup(void)
9. {

10.   pinMode(outPin, OUTPUT);  
11.   Wire.begin();  
12.   tsl.TSL2581_power_on();
13.   delay(2000);
14.   tsl.TSL2581_config();
15. }
16.
17. void loop(void)
18. {
19.   unsigned long IoL;  
20.   tsl.TSL2581_Read_Channel();
21.   IoL = tsl.calculateLux(0, NOM_INTEG_CYCLE);
22.   if(IoL > treshold)
23.     digitalWrite(outPin, LOW);
24.   else
25.     digitalWrite(outPin, HIGH);
26.   delay(100);
27. }

Czujnik  ten  nie  jest  zbyt
szybki,  można  to  sprawdzić,
usuwając  opóźnienie  w  linii
26.  Wówczas  próbkowanie
będzie odbywało się z maksy-
malną  w  takiej  konfiguracji
prędkością. W zaciemnionym
pomieszczeniu  można  spró-
bować zaświecić diodą podłą-
czoną do pinu 12 na czujnik,
tworząc  sprzężenie  zwrotne.
Włączenie  diody  spowoduje
rejestrację przekroczenia pro-
gu i jej wyłączenie, po czym
znowu  po  odczycie  spadku
oświetlenia  jej  zapalenie.
Można  zobaczyć,  że  dioda
będzie  migała  z  niewielką
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częstotliwością. Mogliśmy to już zaobserwować przy kalibrowaniu układu po szybkości
reakcji na zmianę oświetlenia.

Do pinu 12 podłączono, w celu monitorowania wyjścia, niebieską diodę LED przez
rezystor k18. Można oczywiście sterować dowolnym obciążeniem poprzez odpowied-
nio dobrane układy mocy, ale na polskim rynku nie ma jeszcze sieciowych przekaźni-
ków dla amatorskich zastosowań automatyki, to znaczy takich, które pozwalają na ste-
rowanie niskonapięciowym sygnałem cyfrowym urządzeniami podłączonymi do sieci
elektroenergetycznej ~230V bez konieczności ingerencji montażowej po stronie niebez-
piecznych napięć. Wszystkie moduły przekaźników dostępne w naszych sklepach udo-
stępniają połączenia „pod wkrętak” w odróżnieniu od na przykład Power Switch Tail od
Adafruit zakończonego sieciowymi wtyczkami (ale tylko w amerykańskim standardzie).

Nigdy nie ingeruj w urządzenia po stronie sieciowej ~230V. Pomijając fakt, że
bez odpowiednich uprawnień jest to niezgodne z prawem, to ryzykujemy czymś
więcej niż uszkodzeniem sprzętu. Napięcie o wartości skutecznej 230 V i częstotli-
wości 50 Hz jest dla człowieka śmiertelnym zagrożeniem. Nie ryzykuj swoim, i nie
tylko swoim, życiem.

Jeżeli koniecznie, zamiast diodą, chcesz sterować większymi obciążeniami, decyduj
się na obwody napięć bezpiecznych, na przykład oświetlenia dwunastowoltowego. Tam
też jednak należy zachować rozwagę i szczególną ostrożność ze względu na wielkości
płynących prądów i maksymalną obciążalność źródeł. Pracując z układami mocy, nie
ma miejsca na ryzyko – zawsze musisz być świadomy swoich działań i przekonany, że
są wolne od błędów.

Czas opóźnienia w linii 26 jest wyraźnie za krótki. W sterowaniu odbiornikami więk-
szymi można go znacząco wydłużyć. Zmierzch nie jest tak wyraźnie zaznaczony, aby
nie dało się próbkować nawet co minutę.

Histereza
Napisany w poprzedniej sekcji wyłącznik zmierzchowy posiada wadę, która dyskwa-

lifikuje go jako układu sterowania oświetleniem. Załóżmy, że włączamy i wyłączamy,
bardzo popularną, uliczną lampę sodową, o charakterystycznej żółtej barwie. Wymaga
ona skomplikowanych układów zapłonowych i nie daje się włączać i wyłączać natych-
miastowo jak dioda. Jeżeli zewnętrzne oświetlenie jest w okolicach 800 a.u. (w naszym
przypadku), to każda chmura, czy inna fluktuacja oświetlenia zewnętrznego spowoduje
załączanie i wyłączanie odbiornika. Takiemu efektowi zapobiega się, wprowadzając hi-
sterezę, pewną strefę nieczułości na zmiany zewnętrznego oświetlenia.

W celu realizacji histerezy określimy dwa progi: dolny o wartości 800 a.u. oraz gór-
ny 1000 a.u. Jeżeli natężenie oświetlenia jest większe niż 1000 a.u., to wyłączamy diodę
na pinie 12, jeżeli mniejsze niż 800 a.u., to ją włączamy, jeżeli zaś jest pomiędzy, to za-
chowujemy stan poprzedni. Obrazują to warunki umieszczone w wierszach od 28 do 33
na listingu 14.4.

Listing 14.4
1. #include <Wire.h>
2. #include "TSL2581.h"
3.
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4. WaveShare_TSL2581 tsl = WaveShare_TSL2581();
5. const int outPin = 12;
6. const long int tresholdLow  = 800;
7. const long int tresholdHigh = 1000;
8.
9. int outState = LOW, outLastState = LOW;

10.
11. void setup(void)
12. {
13.   pinMode(outPin, OUTPUT);
14.   
15.   Wire.begin();
16.   
17.   tsl.TSL2581_power_on();
18.   delay(2000);
19.   tsl.TSL2581_config();
20. }
21.
22. void loop(void)
23. {
24.   unsigned long IoL;  
25.   tsl.TSL2581_Read_Channel();
26.   IoL = tsl.calculateLux(0, NOM_INTEG_CYCLE);
27.   
28.   if(IoL > tresholdHigh)
29.     outState = LOW;
30.   else if(IoL < tresholdLow)
31.     outState = HIGH;
32.   else
33.     outState = outLastState;
34.     
35.   if(outState != outLastState)
36.     digitalWrite(outPin, outState);
37.
38.   outLastState = outState;
39.   
40.   delay(100);
41. }

Oznacza to że pomiędzy progami stan wyjścia 12, określony zmienną outState, nie

może być określony, jeżeli nie znamy poprzedniego stanu tego wyjścia outLastSta-
te,  który  jest  aktualizowany  w  wierszu  38  przy  każdym  przebiegu  funkcji  loop.
Wiersz 35, który z powodzeniem można usunąć, nie zmieniając działania programu, za-
pewnia dostęp do pinu outPin tylko, gdy zmienia się jego wartość.

Modyfikacje
Pewną poprawą, choć tylko kosmetyczną, programu  14.4 jest zamiana dwóch pro-

gów na jeden uśredniony oraz parametr określający wielkość histerezy.
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Prawdziwą jednak i  użyteczną modyfikacją może być dodanie kontroli  czasu. Na
przykład wyłączenie nad ranem świateł może zabronić ich włączenia na czas kilku go-
dzin. Można też zabronić wyłączenia, jeżeli po włączeniu odbiorników oświetlenie ze-
wnętrzne trwa krótko, bo może być spowodowane przejeżdżającym samochodem itp.

Zaproponowany schemat działania można rozszerzyć na inne czujniki i odbiorniki,
na przykład regulator temperatury wody w akwarium.
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15. Miernik rezystancji wewnętrznej źródła

Cel
Zapoznanie z obsługą wyświetlacza LCD 2 × 16, podłączanie nakładek oraz wyko-

rzystanie wejść analogowych.

Wymagania:
• moduł Arduino Uno z zainstalowanym Arduino-IDE,
• moduł wyświetlacza LCD Keypad Shield,
• moduł przekaźnika,
• koszyk na baterie,
• rezystor obciążający,
• przewody.

Wprowadzenie
Budowa miernika rezystancji wewnętrznej źródła napięcia jest doskonałym przykła-

dem, jak znacząco pomocne mogą być w metrologii układy mikroprocesorowe. Dają
one możliwości  nieosiągalne  w tradycyjnych  metodach pomiarowych,  bo  pozwalają
między innymi na:

1) zautomatyzowanie i rejestrację wyników w pomiarach wieloetapowych,
2) wpływanie na warunki pomiaru,
3) przetwarzanie danych w celu obliczenia wyników z pomiarów pośrednich.

Nasz miernik, którym wykonamy pomiary napięcia przy obciążonym i nieobciążo-
nym źródle, wykorzysta wszystkie trzy możliwości wymienione powyżej.

Rezystancja wewnętrzna źródła napięcia
Zanim zmierzymy rezystancję wewnętrz-

ną,  musimy ją  zdefiniować.  Idealne  źródło
napięcia stałego jest charakteryzowane poje-
dynczą  liczbą.  Najczęściej  wybieramy  siłę
elektromotoryczną  SEM  z  jednostką  volt.
Wartość SEM określa taką właściwość źró-
dła, która zapewnia utrzymanie na jego zaci-
skach stałej, niezależnej od niczego, różnicy
potencjałów. Rzeczywiste źródła nie zacho-
wują  się  w taki  sposób.  Napięcie  na  zaci-
skach źródła może zależeć od wielu czynni-
ków,  takich  jak  temperatura,  czas  pracy  z
określonym obciążeniem,  a  przede  wszyst-
kim od prądu obciążającego źródło. Z prak-
tyki wiemy, że im większy prąd wypływa ze
źródła,  tym mniejsze  jest  napięcie  na  jego
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zaciskach.  Najprostszym  modelem  fizycznym  naśladującym  takie  zachowanie  jest
umieszczenie szeregowo z idealnym źródłem dodatkowej rezystancji wewnątrz ogniwa
(rysunek  15.1).  Taka rezystancja,  zwana rezystancją  wewnętrzną,  jest,  oprócz  SEM,
oznaczonego na rysunku literą  E oraz pojemności, jedną z podstawowych charaktery-
styk rzeczywistych źródeł. Jasne jest, że przepływ prądu wywoła spadek napięcia na re-
zystorze RW, zmniejszając wartość napięcia na zaciskach. Także maksymalne natężenie
prądu wydatkowanego przez źródło jest ograniczone wartością RW i wynosi E/RW. Jest to
tak zwany prąd zwarciowy i czasami jest podawany jako parametr w zastępstwie rezy-
stancji wewnętrznej.

Wyznaczanie rezystancji wewnętrznej
Podstawowa metoda pomia-

ru  rezystancji  wewnętrznej,  ze
względu na brak bezpośrednie-
go  dostępu  do  niej,  nie  może
być wykonana bezpośrednio w
pojedynczym pomiarze, dlatego
wymaga  pomiarów  napięć  na
zaciskach  przy  różnych  obcią-
żeniach.  Rozważmy układ  po-
miarowy przedstawiony na ry-
sunku  15.2.  Gdy łącznik S jest
otwarty,  wówczas  źródło  jest
obciążone  tylko  rezystancją
wewnętrzną  woltomierza  RV.
Przy założeniu, że  RV jest zna-
cząco  większe  od  RW,  można
przyjąć, że woltomierz pokazu-
je  wartość  siły  elektromoto-
rycznej  E.  Załączenie obciąże-
nia poprzez zwarcie S powodu-

je, że woltomierz pokazuje napięcie U0 na dzielniku złożonym z rezystorów RW i R0. Po-
nieważ napięcie na nieobciążonym dzielniku napięcia wynosi

U 0=
R0

RW +R0

⋅E , (15.1)

to przekształcając ten wzór możemy wyznaczyć z niego rezystancję wewnętrzną

RW=(
E
U0

−1)⋅R0 . (15.2)

Zatem mierząc dwa napięcia, bez obciążenia i z nim, przy znanej rezystancji obcią-
żenia możemy obliczyć rezystancję wewnętrzną. Warto zauważyć, że jednostka, w ja-
kiej  mierzymy napięcie,  jest  bez  znaczenia,  bo we wzorze 15.2 występuje  stosunek
wielkości, dlatego wykonując pomiar przy pomocy Arduino, nie będzie potrzeby przeli-
czania wartości.
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LCD Keypad Shield
Sama płytka Uno udostępnia jedynie wejścia i wyjścia, nie oferuje żadnych goto-

wych rozwiązań. Istnieje jednak bardzo duża gama rozszerzeń – nakładek (tzw. shields)
(rysunek 15.3), w postaci płytek z męskimi złączami pasujących do szyn Arduino, roz-
szerzających możliwości modułu o dodatkowe wyświetlacze, czujniki, sterowniki silni-
ków, czytniki kart SD, karty sieciowe, płyty do prototypowania itp.

Do wyświetlania wyników będzie-
my potrzebowali urządzenia wyjścio-
wego.  Korzystanie  z  monitora  portu
szeregowego nie jest wygodne i wy-
daje się  mało „wbudowane”.  Użyje-
my w tym celu nakładki z bardzo po-
pularnym  wyświetlaczem  LCD
umożliwiającym  wyprowadzanie  2
wierszy po 16 znaków. Można użyć
samego  wyświetlacza,  co  będzie
znacznie  tańszym rozwiązaniem,  ale
nie obędzie się bez lutowania i podłą-
czania elementów zewnętrznych (re-
zystora dla podświetlenia i potencjo-
metru kontrastu). Jeśli używamy nakładki, wszystko będzie już przygotowane, stracimy
tylko możliwość wyboru pinów, do których podłączony jest wyświetlacz.

Istnieje  wiele  wykonań,  różnych  producentów,  nakładki  o  wspólnej  nazwie  LCD
Keypad Shield. Wszystkie one są zgodne sprzętowo i napisane programy działające na
jednej  powinny  pracować  na  innych.  Poszczególne  egzemplarze  różnią  się  przede
wszystkim rozmieszczeniem elementów na samej nakładce oraz sposobem wyprowa-
dzenia nieużywanych pinów na zewnątrz. Wszystkie posiadają 5 przycisków do wyko-
rzystania przez użytkownika. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest sposób odczytu sta-
nu przycisków. Wszystkie podłączone są do jednego pinu analogowego A0 poprzez dra-
binkę rezystorów. Identyfikacja przycisku odbywa się poprzez odczyt poziomu napięcia
na tym wejściu. 

Do naszego projektu najlepiej wy-
brać taką płytkę wyświetlacza,  która
udostępnia  do  dalszego  wykorzysta-
nia nieużywane przez nakładkę wyj-
ścia, najlepiej w postaci złącza z pina-
mi.  Dobrym  przykładem  jest  LCD
Keypad  Shield  DFRobot  V1.1.  Bę-
dziemy  bowiem potrzebować  dodat-
kowo jednego cyfrowego wyjścia do
sterowania przekaźnikiem oraz jedne-
go analogowego wejścia do pomiaru
napięcia.  Niektóre  moduły  zamiast
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stykowych złącz posiadają tylko otwory do lutowania. Można wtedy samodzielnie wlu-
tować  złącza  pinowe lub  podłączyć  się  pod  konkretne  wyjścia  poprzez  wlutowanie
przewodów. Najtrudniej będzie z nakładkami bez wyprowadzonych połączeń – na przy-
kład LCD Keypad Shield DFRobot V2.0 (rysunek 15.4). Pomimo że jest to bardzo ład-
nie wykonany moduł, w połączeniu z oryginalnym Arduino będzie dosyć problematycz-
ne wykorzystanie dodatkowych złączy. Wyjściem może być zastosowanie któregoś z
klonów Uno, takiego, w którym na płytce są dodatkowe punkty lutownicze.

Do korzystania z płytki nie będzie konieczności pobierania dodatkowych bibliotek.
Biblioteka standardowa Arduino zawiera API dla obsługi znakowych wyświetlaczy cie-
kłokrystalicznych pod nazwą LiquidCrystal. Wystarczy odpowiednio skonfigurować
połączenie. Dane dla wyświetlacza podłączone są do wyjść 4, 5, 6, 7 Arduino, a sterują-
ce do 8 i 9. Przyciski obsługujemy przy pomocy analogRead(0).

Przykładowy,  standardowy  dla  LCD  Keypad  Shield,  program  można  znaleźć  na
przykład  na  stronie  wiki.dfrobot.com/
Arduino_LCD_KeyPad_Shield__SKU__DFR0009_. Działający program demonstrują-
cy działanie wyświetlacza i przycisków widoczny jest na rysunku 15.4. Kod ten można
wykorzystać jako bazę do własnych projektów.

LiquidCrystal
Biblioteka LiquidCrystal służąca do obsługi równoległych, znakowych wyświetlaczy

LCD jest bardzo prosta w obsłudze. Elementy, które muszą znaleźć się w programie,
prezentuje listing 15.1.

Listing 15.1
1. #include <LiquidCrystal.h>
2. ...
3. LiquidCrystal lcd(rs, en, ...piny danych...);
4. ...
5. void setup() {
6.   ...
7.   lcd.begin(16, 2);
8.   ...
9. }

10.
11. void loop() {
12.   ...
13.   lcd.clear();
14.   lcd.print(...)
15.   lcd.setCursor(column, row) //numeracja od 0
16.   ...
17. }

Istnieje dosyć dużo metod obsługi wyświetlacza znajdujących się w bibliotece Li-
quidCrystal, ale w początkowej fazie wystarczające są trzy: print do wyświetlania

danych (znaków, stringów, liczb), clear do wyczyszczenia wyświetlacza i setCour-
sor do ustawienia położenia kursora. Ostatnia funkcja jest niezbędna do zmiany wier-
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sza na dolny – setCoursor(0,1). Wysyłając dane do wyświetlacza w pozycje już zajęte,
będziemy po  prostu  je  nadpisywać,  zatem nie  zawsze  jest  konieczność  czyszczenia
ekranu, jeżeli jesteśmy pewni nadpisania zawartości.

Zanim zaczniemy używać wyświetlacza, musimy w programie umieścić informację
dla linkera  (wiersz 1) i powołać obiekt klasy LiquidCrystal (wiersz 3) – w naszym

przypadku o nazwie  lcd.  Konstruktor tego obiektu zawiera informacje o fizycznym
podłączeniu wyświetlacza do Arduino. Może on przyjmować 6 lub 10 parametrów, a
uzależnione jest to od ilości przewodów użytych w projekcie. LiquidCrystal obsłu-
guje równoległe 8-bitowe wyświetlacze, ale można je podłączyć w trybie 4-bitowym.
Stąd w miejsce ...piny_danych... należy wpisać 4 lub 8 numerów wyjść. Dodat-
kowo, ze względu na ogólny charakter biblioteki, w funkcji setup należy określić typ

wyświetlacza lcd.begin, w naszym przypadku 2 × 16.

Miernik – połączenia
Wyposażeni w taką wiedzę, możemy przystąpić do konstrukcji miernika. Schemat

połączeń do Arduino na podstawie schematu ideowego  15.2 prezentuje rysunek  15.5,
rzeczywistą realizację połączeń przedstawiono na rysunku 15.8. W projekcie wykorzy-
staliśmy zamiast oryginalnego Arduino płytkę Maker Uno.

Jako „Analog In” użyliśmy pinu A5, a za „Digital Out” posłużył pin 12. Do zamyka-
nia obwodu obciążenia zastosowaliśmy moduł przekaźnika R. W sprzedaży jest bardzo
wiele rodzajów przekaźników sterowanych sygnałami cyfrowymi. Występują one poje-
dynczo albo w zespołach po kilka. Na rysunku przedstawiono użyty w tym projekcie
moduł dwóch przekaźników, z których w użyciu był tylko jeden. Ten moduł wysterowa-
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ny jest,  to znaczy załączony styk przekaźnika NO
(normalnie  otwarty),  gdy stan na jego wejściu  IN
jest niski (LOW). Trzeba na to uważać, bo jest to
odwrotnie, niżby to wynikało z naszej intuicji.

Dodatkowo  potrzebne  są  przedmioty  pomiaru,
czyli  baterie.  W projekcie  zdecydowaliśmy się  na
tak zwane paluszki, czyli R6 lub w innym oznacze-
niu AA. Dobrze jest się wyposażyć także w koszyk
na tego typu ogniwa z przewodami. Jako obciążenia
użyliśmy rezystora 39R o mocy 1 W. Ze względu na
krótki czas pomiaru wystarczyłoby w tym przypad-
ku 0,5 W.

Miernik – program
Istotnie rzeczy, które musi wykonać mikrokontroler miernika podczas pomiaru to:
1) pomiar napięcia nieobciążonej baterii,
2) załączenie obciążenia poprzez wysterowanie przekaźnika,
3) pomiar napięcia na baterii po włączeniu obciążenia,
4) odłączenie obciążenia,
5) obliczenie wyniku pomiaru,
6) wyświetlenie wyniku.

Program na listingu 15.2 stanowi cały
kod miernika ze sterowaniem wyświetla-
cza, przekaźnika, pomiarami napięć i ob-
liczaniem  wyniku.  Zanim  dokonać  bę-
dzie można pomiaru, należy się zapoznać
z umieszczoną w części setup wskazów-
ką o obsłudze, informującą, że naciśnię-
cie  dowolnego  przycisku  wywoła  uru-
chomienie  procedury  pomiarowej.
Sprawdzane jest to w wierszu 24, czy od-
czyt wejścia analogowego 0 jest  mniej-
szy niż 900. Występujące w kodzie opóź-
nienia pozwalają na ustalenie się stanów
w układzie  i  z  pewnością  mogą  zostać
znacznie skrócone.

Listing 15.2
1. #include <LiquidCrystal.h>
2. const int rs = 8, en = 9, d4 = 4, d5 = 5, d6 = 6, d7 = 7;
3. LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
4.
5. double SEM, Rw;
6. const double Ro = 39.0;
7. int U1, U2;
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8.
9. int relPin = 12;

10.
11. void setup() {
12.   
13.   pinMode (relPin, OUTPUT);
14.   digitalWrite(relPin, HIGH);
15.   
16.   lcd.begin(16, 2);
17.   lcd.print("Pomiar");
18.   lcd.setCursor(0, 1);
19.   lcd.print("Dowolny klawisz");
20.     
21. }
22.
23. void loop() {
24.   if (analogRead(0) < 900) {
25.     
26.     lcd.clear();
27.     
28.     delay(100);
29.     U1 = analogRead(5);
30.     delay(100);
31.     digitalWrite (relPin, LOW);
32.     delay(500);
33.     U2 = analogRead(5);
34.     delay(200);
35.     digitalWrite (relPin, HIGH);
36.     delay(100);
37.
38.     lcd.print("SEM = ");
39.     SEM = U1/1024.0*5;
40.     lcd.print(SEM);
41.     lcd.print(" V");
42.
43.     lcd.setCursor(0, 1);
44.     lcd.print("Rw  = ");
45.     if (U2 == 0)
46.       lcd.print("inf");
47.     else {
48.       Rw = Ro*(U1-U2)/U2;
49.       lcd.print(Rw);
50.       lcd.print(" Ohm");
51.     }
52.     
53.   }
54.   delay(100);
55. }
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W wierszu 39 przeliczony zostaje od-
czyt analogowego wejścia na rzeczywi-
ste napięcie z zachowaniem typu zmien-
noprzecinkowego  dla  SEM.  Mnożenie
przez  5/1024  wynika  z  rozdzielczości
przetwornika A/D wbudowanego w Ar-
duino  wynoszącej  10  bitów,  to  znaczy
5 V  zostaje  podzielone  na  210 części.
Odczyt SEM wymaga takiego przeliczenia, natomiast dla otrzymania poprawnej warto-
ści RW nie ma takiej potrzeby ze względu na występujący we wzorze 15.2 stosunek na-
pięć. Wiersze 45 i 46 zabezpieczają przed błędem dzielenia przez 0 i nieoczekiwanym
zakończeniem programu,  gdy nie  podłączymy baterii  lub  podłączona bateria  będzie
uszkodzona.

Modyfikacje
Należy pamiętać, że modyfikacja układu dla innych baterii i akumulatorów wymaga

dobrania odpowiedniego rezystora, nie tylko pod względem wartości rezystancji, lecz
także rozpraszanej mocy.

Zastosowany w układzie rezystor obciążający o wartości 39R posiada tolerancję 5%.
Jest to raczej standardowa dla rezystorów wartość możliwego uchybu, jednak w ukła-
dach pomiarowych duża liczba takich elementów może spowodować, że zamiast mier-
nika zbudujemy tester albo orientacyjny wskaźnik. Łatwo poprawić powyższy projekt
poprzez pomiar wartości rezystancji miernikiem dobrej klasy i wpisaniem tej wartości
jako stałej do programu (wiersz 6 na listingu 15.2). Przeciętny multimetr ma dokładność
pomiaru rezystancji nieprzekraczającą 1%. 

Dalszą poprawę dokładności można uzyskać poprzez wykorzystanie wejścia AREF
pozwalającego na zewnętrzne określenie napięcie odniesienia. Przetwornik 10-bitowy,
pomimo że taka rozdzielczość wydaje się wystarczająca, pracujący w niewielkim zakre-
sie napięć ma w praktyce znacznie mniejszą rozdzielczość. Podłączone do AREF napię-
cie, mniejsze od 5 V spowoduje, że zmniejszymy zakres pomiarowy do tej nowej warto-
ści, a tym samym zwiększymy rozdzielczość napięciową.

UWAGA! Możliwość uszkodzenia modułu.
Podłączenie pod AREF napięcia powyżej 5 V lub poniżej 0 V może uszkodzić układ.
Ponadto odczytanie analogRead(), przed analogReference(EXTERNAL), co bar-
dzo łatwo zrobić przez pomyłkę lub kopiowanie kodu, spowoduje zwarcie pomiędzy
podłączonym do AREF źródłem odniesienia i wewnętrznym zasilaniem Arduino, skut-
kując stuprocentowym uszkodzeniem modułu.

Wykonany pomiar nie ma określonej niepewności. Do programu można dodać obli-
czenie niepewności pomiarowej, na przykład metodą najmniej korzystnego przypadku,
na podstawie otrzymanych danych pomiarów pośrednich. Będzie to wymagało dodania
trybu wyświetlania SEM/Rw albo zastosowania większego wyświetlacza.

137

Rysunek 15.8. Przykładowy wynik pomiaru. 
Konieczna będzie wymiana baterii



Zaprezentowany miernik może stanowić bazę do różnego typu przyrządów pomiaro-
wych z przetwarzaniem danych, także różnych, dzięki szerokiej gamie dostępnych czuj-
ników, wielkości nieelektrycznych.
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16. Rejestrator danych

Cel
Nauka rejestracji danych pomiarowych przez Arduino w dziedzinie czasu połączona

z zapisem na karcie SD.

Wymagania:
• moduł Arduino Uno,
• nakładka Induino Data Logging Shield z czytnikiem kart SD,
• czujnik, z którego dane będą rejestrowane, w tym projekcie jest to analogowy

czujnik temperatury LM35.

Wprowadzenie
Autonomiczny system pomiarowy często musi nie tylko umieć wykonać pomiar, ale

czasami jego zadanie może polegać na gromadzeniu znacznej ilości danych. W mierni-
ku  z  rozdziału  15 zaszła  potrzeba  zapamiętania  napięcia  przed  obciążeniem baterii.
Oczywiście bardzo łatwo zapamiętać dane w odpowiednich zmiennych, ale takie roz-
wiązanie ma dwie wady. Po pierwsze, zapamiętujemy w pamięci RAM, przez co dane
takie można wykorzystać tylko w obecnie działającym programie, tracąc je po wyłącze-
niu zasilania lub naciśnięciu przycisku reset. Po drugie, zanim rozpoczniemy rejestrację,
musimy wiedzieć, ile i jakich danych mamy się spodziewać. Dobrze w niektórych sytu-
acjach byłoby dysponować czymś w rodzaju twardego dysku, nawet niewielkich roz-
miarów, dla celów gromadzenia danych.

Arduino oprócz pamięci RAM, posiada także nieulotną, przeznaczoną na program
pamięć flash, do której nie można normalnie zapisywać danych z programu oraz kaso-
walną trwałą pamięć EEPROM, do której użytkownik ma dostęp, dzięki metodom klasy
EEPROM.

EEPROM
Arduino udostępnia użytkownikowi 512 B pamięci EEPROM. Jest to pamięć trwała,

zachowująca dane po wyłączeniu zasilania, która może być elektrycznie zaprogramowa-
na i elektrycznie kasowana. Podstawowa obsługa wymaga znajomości dwóch metod
write i read. Szkielet programu korzystającego z biblioteki EEPROM zaprezentowa-
no na listingu 16.1.

Listing 16.1
1. #include <EEPROM.h>
2.
3. int address;
4. byte value, variable;
5.
6. ...
7.     EEPROM.write(address, value);
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8. ...
9.     variable = EEPROM.read(address);

10. ...

EEPROM.write przyjmuje dwa parametry. Pierwszy to adres w pamięci z zakresu od

0 do 511, a drugi jest wartością zapisywaną w komórce pod tym adresem. Jednoargu-
mentowa funkcja EEPROM.read zwraca wartość spod określonego adresu.

W linii 4 podkreślono wyborem typu, że komórki zapamiętują liczby jednobajtowe.
Jest to znaczące ograniczenie powodujące trudności w zapamiętywaniu liczb typów wy-
magających większej ilości bajtów. Wówczas samodzielnie należy napisać funkcje dzie-
lące „dłuższe” dane na bajtowe komórki. Z poziomu języka C nie jest to trudne, ale zna-
cząco zmniejsza, i tak niewielką, ilość zapamiętywanych danych.

Dodatkową niedogodnością jest fakt, że dostęp do danych z pamięci EEPROM moż-
liwy jest tylko z poziomu kodu Arduino, dlatego program musi udostępniać zarówno
metody zapisu, jak i odczytu. Trzeba pamiętać także o tym, że nie oferuje ona parame-
trów zbliżonych nawet do pamięci operacyjnej RAM, nie tylko jeżeli chodzi o szyb-
kość, co jest sprawą drugorzędną, lecz także żywotność, mierzoną w ilości cykli zapisu.
Dlatego zapis do EEPROM powinien odbywać się tylko wtedy, kiedy jest taka koniecz-
ność. Przykładowo, błędem jest nadpisywanie tą samą wartością danej komórki w kolej-
nych cyklach programu.

Wszystko to powoduje, że użycie tej pamięci jako rejestratora danych pomiarowych
powinno się odbywać tylko w szczególnych przypadkach. Wyposażenie Arduino, a w
zasadzie ATmegi, w nieulotną, programowalną pamięć wynika z wymogów praktycz-
nych zapamiętywania ustawień użytkownika podczas braku zasilania. Trudno sobie wy-
obrazić, aby nastawiać żądaną temperaturę po każdym wyłączeniu regulatora.

Karta SD
Znacznie  lepszym  rozwią-

zaniem  będzie  użycie  ze-
wnętrznego  nośnika  danych,
na przykład karty SD. Pozwoli
to  w  praktyce  na  dostęp  do
nieograniczonej  przestrzeni,  a
dodatkowo  ułatwi  przenosze-
nie danych pomiędzy Arduino
i innymi urządzeniami. Najko-
rzystniejsze  będzie  skorzysta-
nie z nakładki z gotowymi po-
łączeniami, takiej jak przedsta-
wiona na rysunku 16.1 nakład-
ka  Induino  Data  Logging
Shield.  Istnieją  także  uniwer-
salne,  niededykowane dla  Ar-
duino, czytniki, ale wymagają
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one  podłączenia  kilku  przewodów.  Prezentowana  nakładka  pozostawia  dostęp  do
wszystkich pinów Arduino, nawet tych wykorzystywanych przez nakładkę,  co może
spowodować pewne trudności. Powinniśmy zrezygnować z używania wejść analogo-
wych A4 i A5 oraz cyfrowych 10, 11, 12 i 13. Używając nakładek innego typu, zawsze
należy sprawdzić, które piny są już w użyciu.

Komunikacja z kartą SD zawsze odbywa się za pomocą magistrali SPI. W Arduino
taka komunikacja wykorzystuje piny 11 – MOSI, 12 – MISO i 13 – SCK, a programo-
wo wspierana jest standardową biblioteką SPI. Gdyby w konkretnej instalacji brakowa-
ło tej biblioteki, należy ją doinstalować przez managera dodatków (patrz rozdział  14).
Oprócz tego karty SD wymagają dodatkowego pinu dla  sygnału CS (Chip Select)  i
przeważnie w gotowych nakładkach jest to cyfrowe wyjście 10, chociaż nie jest to regu-
łą i zawsze należy to sprawdzić. Ta informacja będzie konieczna na potrzeby biblioteki
SD, zawierającej API do obsługi kart.

Do budowy prostego rejestratora (ang. Data Logger) wystarczy umiejętność utworze-
nia (otwarcia) pliku do zapisu, zapisania danych w postaci tekstowej oraz zamknięcia
pliku. Szkielet programu zapisu danych na karcie SD przedstawiono na listingu 16.2.

Listing 16.2
1. #include <SPI.h>
2. #include <SD.h>
3.
4. const int chipSelect   = 10;
5. //...
6. void setup() {
7.   //... 
8.   SD.begin(chipSelect)
9.   //...

10. }
11.
12. void loop() {
13.   //...   
14.   File dataFile = SD.open(fileName, FILE_WRITE);
15.     //... 
16.     dataFile.print(...);
17.     dataFile.println(...);
18.     //... 
19.     dataFile.close();
20.     //... 
21. }

Najistotniejsze elementy programu stanowią:
• inicjalizacja karty SD metodą SD.begin w funkcji setup (wiersz 8),
• powołanie do życia obiektu dataFile klasy File skojarzonego z plikiem,

• wywołanie metod obiektu dataFile zapisującego do pliku print, zapisujące-
go ze znakiem końca wiersza println i zamykającego plik close.

W wierszu 14 fileName jest ciągiem znakowym oznaczającym nazwę pliku lub na-
zwę poprzedzoną ścieżką dostępu do niego. Otwarcie nieistniejącego pliku spowoduje
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jego utworzenie, a plik istniejący jest otwierany zawsze w trybie dopisywania na końcu.
Biblioteka SD pozwala na otwarcie tylko jednego pliku naraz.

Ważną cechą (ograniczeniem) biblioteki SD jest obsługa nazw plików co najwyżej 8-
znakowych, plus 3 znaki rozszerzenia. Nie można w nazwie używać spacji ani znaków
specjalnych oraz znaków spoza podstawowego alfabetu łacińskiego,  w tym polskich
znaków.

Zanim zaczniemy pracę z kartami SD, ponieważ nie mamy kontroli działania: prawi-
dłowego otwarcia, zapisu, odczytu czy zamknięcia, dobrze jest wykonać próbę z uży-
ciem monitora portu szeregowego, raportując informacje o stanie karty. Program zwra-
cający informację o podłączonej karcie SD znajduje się pod adresem www.arduino.cc/
en/Tutorial/CardInfo. Można go wykorzystać do diagnostyki komunikacji Arduino z no-
śnikiem.

Rejestrator temperatury
Istotą tego rozdziału jest rejestracja

danych, a nie pomiar konkretnej wiel-
kości fizycznej. Można zamiast zapre-
zentowanego czujnika temperatury wy-
korzystać dowolny inny czujnik lub na-
wet  potencjometr.  W  prezentowanym
projekcie  postaramy  się  otrzymać  za-
leżność temperatury od czasu stygnącej
w słoiczku gorącej wody. Wykorzysta-
my w tym celu  popularny analogowy
czujnik temperatury LM35 w wodosz-
czelnej obudowie (rysunek 16.2). 

Kompletny program rejestratora, za-
pisujący  dane  w  dwóch  kolumnach

(czas i temperatura) w pliku „data.txt”, przedstawiony jest na listingu 16.3. Wyrównanie
kodu, szczególnie części deklaracyjnej, w pionowych kolumnach jest zaczerpnięte z in-
nych  nie-C-podobnych  języków programowania.  Tak  zazwyczaj  nie  formatują  kodu
programiści C/C++.

Listnig 16.3
1. #include <SPI.h>
2. #include <SD.h>
3.
4. const           int sensorPin    = A1;
5. const           int chipSelect   = 10;
6.
7. const           int ledOK        = 4;
8. const           int ledBusy      = 8;
9.

10. const        String fileName     = "data.txt";
11.
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12.       unsigned long presentTime;
13.       unsigned long startTime;
14. const unsigned long dwellTime    = 10000;
15.
16.                 int measurement;
17.               float temperature;
18. const         float ratio        = 0.1074; 
19.                          //for lm35 sensor 10mV/stC
20.
21. void setup() {
22.   pinMode(ledOK,   OUTPUT);
23.   pinMode(ledBusy, OUTPUT);
24.
25.   analogReference(INTERNAL); //WARNING
26.
27.   for(int i = 0; i < 5; ++i) {
28.     analogRead(sensorPin);
29.     delay(50);
30.   }
31.   
32.   if (!SD.begin(chipSelect)) {
33.     while(true) {
34.       digitalWrite(ledOK, HIGH); delay(200);
35.       digitalWrite(ledOK, LOW ); delay(200);
36.     }
37.   }
38.   digitalWrite(ledOK, HIGH);
39.
40.   if(SD.exists(fileName)) SD.remove(fileName);
41.   
42.   startTime = millis();
43. }
44.
45. void loop() {
46.   
47.   String dataString = "";
48.
49.   presentTime = millis();
50.   measurement = analogRead(sensorPin);
51.   temperature = measurement * ratio;
52.
53.   dataString += String((presentTime - startTime)/1000);
54.   dataString += "  ";
55.   dataString += String(temperature);
56.   
57.   digitalWrite(ledBusy, HIGH);  
58.   File dataFile = SD.open(fileName, FILE_WRITE);
59.   if (dataFile) {
60.     dataFile.println(dataString);
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61.     dataFile.close();
62.     digitalWrite(ledBusy, LOW);
63.   }
64.   else {
65.     while(true) {
66.       digitalWrite(ledBusy, HIGH); delay(200);
67.       digitalWrite(ledBusy, LOW ); delay(200);
68.     }
69.   }
70.   
71.   delay(dwellTime);
72. }

Ponieważ nie ma możliwości innej komunikacji z użytkownikiem niż poprzez diody
na cyfrowych wyjściach (korzystamy z płytki Cytron Maker Uno), do informowania o
stanie programu i ewentualnych błędach w zapisie wykorzystamy piny określone przez
stałe  ledOK i  ledBusy. Doda  ledOK zapala się, gdy prawidłowo przebiegnie proces
inicjalizacji karty SD (wiersz 32 w funkcji setup), w przypadku błędu zaś dioda ta bę-

dzie migała i program zatrzyma się. Dioda  ledBusy zapala się tylko przez moment,
gdy dane zapisywane są na kartę (wiersze 57 i 62), gdy występuje problem w zapisie,
dioda ta szybko miga i program przerywa działanie. W celu uniknięcia błędów powinni-
śmy zawsze mieć wiedzę, kiedy plik na karcie jest otwarty. W tym czasie nie powinni-
śmy w sposób niekontrolowany odłączać karty ani wyłączać zasilania.

W programie użyliśmy typu String. Dzięki niemu manipulowanie łańcuchami zna-

kowymi jest bardzo proste. W wierszu 10 określiliśmy stałą napisową fileName przyj-
mującą  wartość  „data.txt".  Używanie  stałej  zamiast  nazwy  wprost  pozwala  na
zwiększenie uniwersalności programu i łatwiejszą jego modyfikację w przyszłości.

Ponieważ wszystkie pliki otwierane są w trybie dopisywania na końcu, przed otwar-
ciem plik poprzedni usuwamy (wiersz 40).

Czas kontrolujemy przy pomocy, znanej już nam funkcji millis, jednak w rejestra-
cji danych lepszym rozwiązaniem, a w niektórych przypadkach koniecznym będzie uży-
cie niezależnego zegara. Jest to szczególnie istotne w pomiarach długookresowych, bo-
wiem licznik millis jest 4-bajtowego typu unsigned long i „przekręca się” po oko-
ło 50 dniach. Prezentowana nakładka Induino oprócz czytnika kart SD, specjalnie dla
celów rejestracji danych w czasie, posiada także zegar czasu rzeczywistego RTC z wła-
snym podtrzymaniem bateryjnym. Z tej funkcji nakładki nie korzystamy w tym projek-
cie. Stała dwellTime określa w przybliżeniu okres zapisu i nie uwzględnia opóźnienia
związanego z działaniem poszczególnych instrukcji. Rzeczywisty czas  presentTime
pobieramy w trakcie pomiaru z termometru i po podzieleniu przez 100 jego różnicę z
czasem startowym startTime dopisujemy, po zrzutowaniu na typ String, do począt-

kowo pustej zmiennej dataString (wiersz 53). Podobnie do zmiennej tej dopisujemy
białe znaki odstępu (jako separator) i wynik pomiaru temperatury. Dopiero teraz (linia
60) zapisujemy ten string do pliku, po czym ten plik zamykamy. Można zamiast takiego
postępowania  użyć  funkcji  zapisu  print do  przesłania  liczby  i  na  końcu  dopiero

println, ale trzeba mieć świadomość, że zapisywany plik jest plikiem tekstowym, a
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zapisane liczby będą w postaci znakowej. Plik otwarty jest tylko przez chwilę, na czas
zapisu pojedynczej linii danych. Pomiędzy zapisami możemy odłączyć moduł i prze-
nieść dane.

Drugorzędną sprawą, ale wymagającą komentarza, jest obsługa czujnika temperatu-
ry. Daje on sygnał proporcjonalny do wartości w skali Celsjusza, zwiększając napięcie o
10 mV na każdy stopień. Oznacza to, że maksymalne napięcie czujnika, odpowiadające
najwyższej dla niego temperaturze 110ºC wynosi 1,1 V. Zmniejsza to znacząco rzeczy-
wistą rozdzielczość wejścia analogowego, do którego podłączony jest termometr. Dla
zmniejszenia tego efektu użyliśmy w wierszu 25 wewnętrznego INTERNAL napięcia od-
niesienia AREF równego 1,1 V (tylko takie jest dostępne w UNO). Stąd przelicznik w
wierszu 18 równy jest 1,1 V / 1024 * 0,01 V. Zgodnie z zaleceniami projektu Arduino
pierwsze pomiary po zmianie napięcia na pinie AREF mogą nie być prawidłowe, dlate-
go w wierszach 27–30 przeprowadzono pięć pomiarów bez rejestracji.

Wyniki  przeprowadzonych
pomiarów  stygnięcia  wody
opracowano w programie Li-
bre Office Calc i  zaprezento-
wano, na rysunku 16.3. Nale-
ży  uważać,  bo  separatorem
dziesiętnym  w  reprezentacji
języka C/C++ jest kropka, a w
arkuszu  kalkulacyjnym  prze-
cinek.  Po  imporcie  należy
podmienić wszystkie znaki na
odpowiednie. Pamiętaj, że do
prezentacji danych fizycznych
pomiarów w arkuszach kalku-
lacyjnych  Microsoft  Office  i
Libre Office nadają się  jedy-
nie wykresy X–Y.

Modyfikacje
Zakres możliwych modyfikacji tego projektu jest bardzo szeroki. Najłatwiejszą do

realizacji zmianą jest wprowadzenie przycisku start/stop decydującego o rejestracji lub
nie zamiast natychmiastowego działania po włączeniu zasilania lub naciśnięciu reset.
Można wyposażyć układ także w inne przyciski i kontrolki informujące o stanie progra-
mu.

Jednym z najlepszych rozwiązań sterowania pracą rejestratora jest podłączenie wy-
świetlacza. Można użyć, poznanego wcześniej, LCD Keypad Shield i nałożyć go jak
wielowarstwową kanapkę na Induino. Jest to możliwe, bo obie nakładki korzystają z in-
nych pinów Arduino (Induino z 10, 11, 12, 13, A4, A5, a LCD Keypad z 4, 5, 6, 7, 8, 9,
A0).  Załadowanie programu  16.3 spowoduje jednak uszkodzenie czegoś, bo  analo-

gRefernce(INTERNAL) wejdzie w konflikt z napięciem przyłożonym do drabinki re-
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zystorów podłączonej do A0. Należy albo zrezygnować z użycia niższego, wewnętrzne-
go napięcia odniesienia albo zmienić czujnik temperatury.

W prezentowanym programie  16.3 każdemu pomiarowi odpowiada cykl: otwarcie
pliku, zapis pomiaru, zamknięcie pliku. Jest to prawidłowe rozwiązanie w przypadku
powolnych procesów i długiego czasu rejestrowania. Zapobiega to uszkodzeniu danych
w przypadku braku zasilania, bo w przeważającej części plik jest zamknięty. Jednak gdy
chcemy obserwować przez krótki czas procesy szybkozmienne, to nie powinniśmy tra-
cić czasu na otwieranie i zamykanie pliku, tylko pozostawić plik cały czas otwarty i do-
pisywać kolejne pomiary. Problemem pozostanie wówczas wybór momentu, kiedy za-
mknąć plik. Może decydować o tym upływający czas, liczba pomiarów lub zdarzenie –
naciśnięcie przycisku lub zanik sygnału mierzonego.

Stała dwellTime określa w przybliżeniu czas pomiędzy pomiarami. Podczas analizy
pliku data.txt łatwo zauważyć, że po około 100 krokach mamy już 3 s opóźnienia. W
tym przypadku nie jest to uciążliwe, ale czasami konieczna może być synchronizacja.
Nie jest trudno poprawić program tak, by nie wyczekiwał (wiersz 71), tylko sprawdzał
czas i zapisywał wynik z zadaną dokładnością czasową.

Problematyczne w naszym programie jest  kasowanie starych danych przez nowe.
Dobrze byłoby ustawić format zmiennego nazewnictwa (np. numeracją) tak, aby nowe
dane trafiały do nowo tworzonych plików. Korzystając z typów String, możemy prze-
cież manipulować nazwami plików (na przykład data12.txt). Jeśli mamy wyświetlacz,
możemy zbudować interfejs pozwalający wybrać numer pliku do zapisu. Bez wyświe-
tlacza numeracja powinna być nadawana automatycznie. Widać teraz, jak ważne czasa-
mi może być posiadanie zegara RTC, bo Arduino utworzy nam pliki z datą 1 stycznia
2000. Gdyby pliki były poprawnie datowane, to nazwy mogłyby być przypadkowe. Au-
tomatyzacje numeracji plików można przeprowadzić na wiele sposobów, ale trzeba pa-
miętać, że po odłączeniu zasilania czy zresetowaniu urządzenia musi ono poradzić sobie
z kontynuacją. Zliczanie liczby już istniejących plików na karcie może być nieco kłopo-
tliwe, ale wykonalne. Innym rozwiązaniem może być pamiętanie numeru ostatniego pli-
ku w pamięci EEPROM.

Pozaprogramistycznym zadaniem jest wykonanie pomiarów stygnięcia różnych cie-
czy w tych samych warunkach (te same naczynia, ta sama objętość cieczy). Używając
mieszadła, jak na rysunku 16.2, zapewniającego jednolitą temperaturę w całej objętości
i  ograniczając  parowanie  pokrywką  (albo  pomijając  jego  wpływ),  możemy określić
tempa stygnięcia różnych płynów. Takie pomiary pozwalają na wyznaczenie względne-
go ciepła właściwego przy znajomości gęstości tych substancji.
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17. Wykresy z gnuplotem

Cel
Nauka tworzenia wykresów przy pomocy programu gnuplot14.

Wymagania:
• instalacja programu gnuplot.

Wprowadzenie
Rozdział ten wydaje się nie pasować do reszty tematyki skryptu, ale celem przewod-

nim tej pracy jest urozmaicenie nauki programowania poprzez wyjście poza standardo-
we wejście i wyjście. Czasami pisząc program, chciałoby się przedstawić wyniki w for-
mie graficznej, ale zrobienie tego z poziomu kodu jest zadaniem o tyle złożonym, że
może znacząco przerosnąć możliwości piszącego, a główna treść programu zniknie w
zawiłościach dodatków. Konsolowy gnuplot pozwala na łatwą konsolidację z wieloma
projektami, uruchamiany jako proces potomny lub umieszczany w potoku poleceń.

Gnuplot jest wolnym programem o ogromnych możliwościach służącym do tworze-
nia wykresów, działającym jednakże z linii poleceń, czyli wymagającym wpisywania
komend z klawiatury. Osobom przywiązanym do graficznych interfejsów, zanim pomi-
ną dalszy tekst, proponuję jednak przeczytanie do końca chociaż wprowadzenia. 

Gdy pracujemy z obrazami, jesteśmy zorientowani graficznie. Dotyczy to nie tylko
zawartości, lecz także interfejsu, dlatego praca z plikami zawierającymi grafikę w trybie
tekstowym wydaje się nielogiczna i „na siłę”. Nie zawsze jednak wizualne nastawienie
jest bardziej wygodne, a może być zdecydowanie mniej efektywne.

Dobrze ilustruje to tworzenie wykresu w rozdziale 16. Dane tekstowe z pliku data.txt
musieliśmy zaimportować w programie LibreOffice Calc, zamienić kropki na przecinki,
a następnie przedrzeć się przez kreatora tworzenia wykresów. Jeżeli mamy wiele pli-
ków, takie działanie może być znacząco uciążliwe. Korzystając z gnuplota, wydajemy
jedno polecenie, o ile mamy przygotowany skrypt formatujący, i wykres jest gotowy,
czy to będzie z pojedynczego dokumentu, czy z wielu plików, nie ma znaczenia. Także,
co jest zaletą, kropka, standardowo będąca w komputerach separatorem części ułamko-
wej, jest kropką. Nie trzeba będzie więc przetwarzać plików z danymi otrzymanymi
podczas obliczeń numerycznych czy w inny sposób wygenerowanych w różnych pro-
gramach.

Warto próbować działać w linii poleceń. Oprócz łatwości konsolidacji z większymi
projektami, szybkości działania, efektywności pracy i możliwości jej zautomatyzowa-
nia, dostajemy także możliwość pracy z wieloma plikami jednocześnie. Wyobraźmy so-
bie, że chcemy dokonać jakiejś modyfikacji plików graficznych lub dźwiękowych (na
przykład przetworzyć je do innego formatu, zredukować rozdzielczość itp.) w ilości ty-
siąca.  Otwieranie  wszystkich  plików po kolei,  ich  modyfikacja  i  zamykanie,  będzie

14 Nazwa „gnuplot” nie ma nic wspólnego z projektem GNU, a zbieżność nazw jest przypadkowa, 
dlatego nie należy pisać GNUPlot, ani GNUplot.
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możliwe tylko dla najwytrwalszych. Sprytniejsi poszukają programu, który potrafi wy-
konywać podobne modyfikacje grupowo, ale co jeżeli takiego nie ma albo jest bardzo
drogi, a nam jest potrzebny tylko jednorazowo? W konsoli jest prosta zasada – jeżeli coś
potrafię zrobić raz, to mogę w prosty sposób zrobić to dowolną ilość razy.

Instalacja
W systemach Linux, ze względu na powszechność użycia gnuplota jako standardo-

wego programu rysowania wykresów w wielu programach, instalacja jest bardzo prosta,
bo znajduje się on we wszystkich porządnych repozytoriach. Najprawdopodobniej gnu-
plot jest już zainstalowany, ale gdyby nie był, to w systemach Red Hat, Fedora i po-
chodnych w linii poleceń jako root wpisujemy:

# dnf install gnuplot

a w systemach rodziny Debian (czyli na przykład najpopularniejszej dystrybucji Linuxa,
jaką jest Ubuntu):

# apt-get install gnuplot

Inne dystrybucje korzystające z innych managerów pakietów wymagają być może nieco
innych czynności, ale na pewno nie są znacząco trudniejsze.

W  systemach  Windows  konieczne  będzie  pobranie  ze  strony  sourceforge.net/
projects/gnuplot/files/gnuplot/ odpowiednich  plików instalacyjnych.  Sposób instalacji
będzie zależał od pobranej wersji. We wcześniejszych wystarczało rozpakować archi-
wum, a program gnuplot dostępny był jako plik wykonywalny w katalogu bin pod na-
zwą  wgnuplot.exe.  W nowszych wydaniach gnuplot  działa  pod kontrolą  MinGW
(Mnimalist GNU for Windows), czyli systemu pozwalającego na korzystanie z narzędzi
linuksowych pod Windows.

Wszystkie przykłady tego rozdziału zostały przetestowane w systemie Linux Fedora.

Podstawy gnuplota
Gnuplot jest potężnym programem do tworzenia wykresów 2D i 3D. Warto go po-

znać chociażby ze względu na możliwości, które oferuje. Pozwala na otrzymanie w za-
sadzie dowolnie sformatowanego wykresu, chociaż dostosowanie obrazu do własnego
wyobrażenia może wymagać nieco wysiłku. Z pewnością internet jest miejscem, gdzie
dostaniemy konkretną odpowiedź. 

Zasadniczo gnuplot jest interpreterem skryptów specyficznego języka. Jak wiele tego
typu programów może pracować w dwóch trybach – interaktywnym i wsadowym. Do
trybu interaktywnego mamy dostęp po wpisaniu w linii poleceń:

$ gnuplot

a o jego uruchomieniu powiadomi nas znak zachęty programu:
gnuplot>

Teraz można wpisywać polecenia gnuplota dotyczące zarówno rysowania, jak i forma-
towania wykresu.

Zakres poleceń gnuplota nie jest duży (w 95% przypadków wystarczy znać plot i

set), ale o zawrót głowy może przyprawić ilość opcji dostępnych dla tych poleceń. Na
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szczęście wszystkie mają pewne domyślne parametry i jeśli żądamy rysowania wykresu
o niedookreślonych ustawieniach, gnuplot samodzielnie zdecyduje o formatowaniu.

Najważniejszym poleceniem dla rysowania 2D jest  plot, po którym należy podać,
co program ma narysować. Jeżeli chcemy, by była to funkcja określona wzorem mate-
matycznym, to możemy napisać ją wprost. Domyślnym argumentem funkcji w gnuplo-
cie jest x. Na przykład wpisanie w trybie interaktywnym:

gnuplot> plot sin(x)

spowoduje wyświetlenie w nowym oknie wykresu funkcji sinus z ustawieniami, które
dobrane zostały automatycznie. Na rysunku 17.1 widać otwartą sesję gnuplota i wykres
w odrębnym oknie graficznym. Niewielka liczba narzędzi tego okna wynika z tekstowe-

go charakteru sterowania wyświetlaniem, ale pozwala na zapis obrazu do formatu pdf,
wektorowego svg, rastrowego png lub skopiowanie do schowka (rysunek Błąd: nie zna-
leziono źródła odwołania).

Jeżeli mamy życzenie, by na jednym wy-
kresie były dwie zależności, to oddzielamy
je przecinkami, ale zanim to zrobimy, zdefi-
niujemy własną funkcję. Ponieważ w goto-
wych  zależnościach  nie  ma  cotangensa,  a
chcielibyśmy go wykreślić, to zdefiniujemy
go:

gnuplot> ctan(x) = 1 / tan(x)

Teraz wystarczy już tylko wydać polecenie
rysowania nowo zdefiniowanej funkcji, aby
dostać  wynik  zaprezentowany  na  rysunku
17.3.

gnuplot> plot sin(x), ctan(x)
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Rysunek 17.1. Gnuplot w trybie interaktywnym i wygenerowany przez niego 
wykres funkcji sinus

Rysunek 17.2 Możliwości eksportu 
wykresu od różnych formatów 
graficznych z okna Gnuplot Window



Ponieważ  nie  podaliśmy
żadnych informacji o zakre-
sach argumentów ani warto-
ści, gnuplot próbuje automa-
tycznie dobrać je na podsta-
wie  przebiegu  funkcji.  Jak
widać  na  rysunku  nie  za-
wsze mu się to udaje, szcze-
gólnie gdy wartości uciekają
do  nieskończoności  może
okazać  się,  że  krok  argu-
mentu  jest  zbyt  duży,  by
prawidłowo  odwzorować
przebieg  zmienności.  Le-
genda też została wstawiona
automatycznie, ale można ją
wyłączyć  lub  zmienić  na-
zwy. Podobnie jest z dobra-
nymi przez  gnuplot  kolora-
mi.  Można  także  wyłączyć
kolor  i  używać  specjalnych
znaczników i stylów na po-
trzeby czarno-białych publi-
kacji.

Pora na poznanie drugie-
go ważnego polecenia, czyli
set. Po nim następuje opcja
mówiąca o tym, co ma ulec
ustawieniu.  Jeżeli  mają  to
być zakresy wyświetlania, to
użyjemy opcji xrange i yrange. Dodatkowo zmienimy podziałkę główną osi x, lepiej
dopasowaną do funkcji  trygonometrycznych,  używając  predefiniowanej  w gnuplocie
stałej  pi. Dla przykładu włączymy także siatkę, która jest domyślnie powiązana z po-
działkami głównymi.

gnuplot> set xrange [-2*pi:2*pi]

gnuplot> set yrange [-3:3]

gnuplot> set xpics pi

gnuplot> set grid
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Rysunek 17.3. Wykresy dwóch funkcji: sinus i cotangens
z automatycznymi ustawieniami

Rysunek 17.4. Poprawiony wykres sinusa i cotangensa



Zauważmy, że wykres nie zmienił się automatycznie. Nie musimy jednak wywoły-
wać ponownie polecenia plot, co mogłoby być kłopotliwe w przypadku dużej liczby
funkcji i opcji. Do przerysowania wykresu służy polecenie replot. Wynik dokonanych
modyfikacji jest widoczny na rysunku 17.4.

gnuplot> replot

Skrypty gnuplota
Ciągłe wpisywanie poleceń, szczególnie formatujących, nie jest szczytem efektyw-

ności, dlatego pracując często z programem, można przygotować sobie pliki tekstowe –
skrypty – zawierające wstępne informacje o preferowanych przez użytkownika stylach.
Skrypt taki jest zwykłym plikiem tekstowym ze zwyczajowym rozszerzeniem plt lub

gp. Przykładowa zawartość takiego pliku, dla danych z poprzedniego wykresu będzie
wyglądać następująco:

Listing 17.1
1. ctan(x) = 1 / tan(x)
2. set xrange [-2*pi:2*pi]
3. set yrange [-3:3]
4. set xtics pi
5. set grid
6. #plot sin(x), ctan(x) #odkomentuj jeżeli potrzeba

W linii 6 na listingu 17.1 widać zastosowanie komentarza. Wykonanie skryptu może
zakończyć się rysowaniem wykresu lub jedynie ustawieniem formatowania. Załadowa-
nie skryptu w uruchomionym trybie interaktywnym gnuplota wymaga użycia polecenia
load.

gnuplot> load „skrypt.plt”

Nie trzeba jednak uruchamiać gnuplota, aby wykonać skrypt, wystarczy w linii poleceń
wpisać:

$ gnuplot „skrypt.plt”

Oczywiście powinna być w tym przypadku odkomentowana linia 6 w skrypcie 17.1, bo
nie będzie jak wykonać wykresu, ładując w taki sposób same ustawienia. W zależności
od ustawień środowiska może się okazać, że w oknie wykresu pojawi się na chwilę
działanie gnuplota, po czym szybko zniknie. Aby temu zapobiec, należy gnuplota uru-
chomić z opcją  --persist (lub krótką  -p), która pozostawi okno wyjściowe po za-
mknięciu programu.

$ gnuplot -p „skrypt.plt”

Jest także możliwość, by skrypt wykonywał się jak normalny program, bez użycia
polecenia gnuplot. W takim wypadku trzeba na początku skryptu dodać informację o
używanym interpreterze poleceń, podobnie jak w przypadku każdego innego skryptu.
Początek tak przygotowanego skryptu prezentuje listing 17.2.

Listing 17.2
1. #!/usr/bin/gnuplot
2. set xrange [-2*pi:2*pi]
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3. set yrange [-3:3]
4. ...

Wyjście graficzne
Do  tej  pory  wszystkie  generowane  wykresy  eksportowane  były  do  graficznego

okienka, które można nazwać podglądem, a które można było przy pomocy podręczne-
go menu zapisać  w kilku  podstawowych formatach graficznych.  Nie  wyczerpuje  to
wszystkich, a wręcz stanowi ułamek, możliwości gnuplota. Przy pomocy polecenia set

terminal można przekierować wyjście do pliku graficznego. Dostępne opcje w danej
instalacji można uzyskać, wpisując w trybie interaktywnym:

gnuplot> set terminal

Zatem wpisanie:
gnuplot> set terminal png

spowoduje generowanie wykresów do plików png. Każdy format wyjściowy ma mnó-
stwo parametrów określających schemat kolorów czy używane czcionki. Nie wpisując
nic, decydujemy się na opcje domyślne, o czym zostaniemy poinformowani odpowied-
nim komunikatem, na przykład:

Options are ‘nocrop enhanced size 640,480 font „/usr/share/
fonts/dejavu/DejaVuSans.ttf,12.0” ‘

Potrzeba jeszcze ustalić nazwę pliku wyjściowego:

gnuplot> set output ‘wykres.png’

Od tej pory każde wywołanie plot spowoduje, zamiast wyświetlenia okna, wygenero-
wanie pliku z wykresem. 

Wszystkie wykresy w tym skrypcie, wygenerowane przez gnuplot, są formatu eps
(Encapsulated PostScript) i powstały po wywołaniu:

gnuplot> set terminal postscript eps enhanced color font ‘He-
lvetica,20’

gnuplot> set output ‘wykres.eps’

Dane z pliku
W rozdziale 16 do prezentacji danych pochodzących z rejestratora użyliśmy arkusza

kalkulacyjnego. Otrzymanie wykresu wymagało wykonania wielu kroków, a używanie
przecinka zamiast przyjętej ogólnie kropki dziesiętnej wywołało dodatkowe komplika-
cje. O dziwo, a może przy tym stanie wiedzy już nie, przy użyciu gnuplota można to
zrobić w jednym kroku, a przy ustaleniu terminala w trzech. Pamiętajmy jednak, że mo-
żemy mieć przygotowany skrypt z preferowanymi ustawieniami. 

Wprost z linii poleceń możemy napisać:

gnuplot -p -e ‘plot „DATA.TXT”’

pamiętając oczywiście, że plik musi znajdować się w odpowiedniej lokalizacji, w prze-
ciwnym wypadku będzie  konieczne  podanie  ścieżki  dostępu.  Wykorzystaliśmy dwie
opcje:  -p zapobiegającą znikaniu wykresu oraz  -e powodującą wykonanie polecenia
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gnuplota. Bez tej drugiej opcji gnuplot oczekiwałby na podanie nazwy pliku zawierają-
cego skrypt. Wykres ten, rzecz jasna, nie zawiera żadnego formatowania, poza domyśl-
nym, ale tym zajmiemy się w następnym punkcie przy okazji omawiania bardzo ważne-
go w metrologii zagadnienia aproksymacji zależności teoretycznej do danych doświad-
czalnych.

Dopasowanie zależności teoretycznej
Znajomość, aczkolwiek nie zawsze dogłębna, pakietów biurowych i ich popularność

powoduje, że zamiast dopasowywać narzędzia do konkretnego problemu, próbujemy do
wszystkich problemów stosować „uniwersalne” oprogramowanie z Office w nazwie.
Arkusze kalkulacyjne posiadają możliwość aproksymacji (dopasowania) zależności teo-
retycznej do danych pochodzących z eksperymentu. Jednakże lista funkcji jest zamknię-
ta.

Prezentowany w rozdziale 16 problem stygnięcia ciał nie daje się aproksymować (w
prosty sposób) przy pomocy arkuszy kalkulacyjnych MS Excel i LO Calc. W ustalo-
nych warunkach spadek temperatury wody w czasie można opisać zależnością:

T ( t)=(T P−T 0 ) e
−t / τ

+T 0 . (17.1)

Gnuplot  daje  możliwość aproksymowania  dowolną  zdefiniowaną przez  użytkownika
funkcją przy użyciu metody najmniejszych kwadratów. Do tego celu służy polecenie
fit.

Dla lepszego zobrazowania tworzenia tego typu zależności zredukowano poprzez lo-
sowe usunięcie z pliku DATA.TXT większości punktów pomiarowych, zostawiając 20
oraz  wprowadzając  niepewności  pomiaru  temperatury  w  trzeciej  kolumnie  danych.
Skrypt prezentujący te dane przedstawiono na listingu 17.3.

Listing 17.3
1. set terminal postscript eps enhanced color font 'Helveti-

ca,20'
2. set output 'wykres.eps'
3. set xlabel "t, s"
4. set ylabel "T, {/Symbol \260}C"
5. A = 60
6. B = 20
7. C = 0.0005
8. f(x) = A*exp(-C*x)+B
9. fit f(x) "data.txt" using 1:2 via A,B,C

10. plot "data.txt" using 1:2:3 with yerrorbars title "ekspe-
ryment", f(x) title "teoria"

W wierszu 8 definiujemy własną funkcję parametryzowaną trzema zmiennymi A, B i

C.  Przy  pomocy  tej  funkcji  wykonujemy  poszukiwanie  optymalnych  wartości  tych
zmiennych poleceniem fit. Opcja using pomaga zdefiniować, która kolumna jest ar-

gumentami, a która wartościami funkcji,  via wskazuje które zmienne mają podlegać
optymalizacji. Ustalenie warunków początkowych w wierszach 5, 6 i 7 można pominąć
– zostaną przyjęte wartości domyślne równe jeden, ale nie jest to dobre działanie, szcze-
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gólnie w przypadku funkcji nieliniowych. Należy, jeśli to możliwe, rozpoczynać opty-
malizację od parametrów najbardziej zbliżonych poszukiwanym. Zawsze są przesłanki
do tego, żeby je przewidzieć, bo wszystkie optymalizowane parametry mają swoją fi-
zyczną interpretację. Wyniki optymalizacji, oprócz tego, że wyświetlają się w terminalu,
to dodatkowo zapisywane są w pliku fit.log. Najważniejsze są wiersze wyniku po-
szukiwania, bo można w nich odnaleźć wartości dopasowywanych parametrów oraz ich
odchylenia standardowe, będące bezpośrednio miarą ich niepewności typu A.

Final set of parameters            Asymptotic Standard Error

=======================            ==========================

A               = 43.7588          +/- 0.3897       (0.8906%)

B               = 39.8232          +/- 0.4213       (1.058%)

C               = 0.000920299      +/- 1.62e-05     (1.761%)

Opcja using występująca tak-
że po poleceniu plot jest bardzo
przydatna do obsługi plików za-
wierających  wiele  serii  danych.
W  tym  przypadku  kolumna  3
wskazuje na niepewności pomia-
rów  temperatury.  Opcja  title
zastępuje  domyślne  etykiety  w
legendzie. Widać, że  plot może
jednocześnie wyświetlać zależno-
ści opisane wzorami, jak i dane z
plików.  Wynik  uruchomienia
skryptu z listingu 17.3 prezentuje
wykres  17.5.  Otrzymanie  znaku
stopnia wymagało odwołania się
do  kodu  tego  znaku  {/

Symbol \260}.

Gnuplot w C++
Często zachodzi potrzeba wizualizacji danych otrzymanych na podstawie obliczeń

wykonanych przy pomocy programów napisanych w językach C lub C++. Zastosowa-
nie arkuszy kalkulacyjnych do podobnego celu zostało zaprezentowane w rozdziale 16.
Teraz można zrozumieć o ile łatwiej do tego używać programu gnuplot, tym bardziej, że
jego uruchomienie można wykonać już na poziomie kodu źródłowego C/C++ (listing
17.4).

Listing 17.4
1. #include<iostream>
2. #include<fstream>
3.
4. using namespace std;
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5.
6. int main()
7. {
8.     double t, x, y;
9.     ofstream plik("dane.txt");

10.     for(t = -2; t <= 2; t += 0.1) {
11.         x = 1 + 3*t*t;
12.         y = t*(t*t - 2);
13.         plik << x << "  " << y << endl;
14.     }
15.     plik.close();
16.     
17.     ofstream plik2("wykres.gp");
18.     plik2 << "set terminal postscript eps enhanced color 

font 'Helvetica,20'" << endl;
19.     plik2 << "set output 'wykres.eps'" << endl;
20.     plik2 << "plot 'dane.txt' with lines" << endl;
21.     
22.     plik2.close();
23.     
24.     system("gnuplot 'wykres.gp'");
25.     
26.     return 0;
27. }

Program 17.4 generuje dwa pliki:  dane.txt z danymi oraz wykres.gp ze skryp-

tem gnuplota, który jest następnie wywoływany poleceniem system. Wynik w postaci
parametrycznej funkcji przedstawiony jest na rysunku 17.6.

Modyfikacje
Nie  sposób  opisać  nawet

ułamka  możliwości  gnuplota
w  tak  krótkim  opracowaniu,
ale  jest  ono wystarczające  do
rozpoczęcia  pracy.  Oficjalna
dokumentacja  www.gnu-
plot.info/docs_5.2/
Gnuplot_5.2.pdf ma  ponad
250 stron, a nie jest podręczni-
kiem  tylko  suchą  instrukcją.
Jednak  rozbudowany  system
różnorakiej  dokumentacji  in-
ternetowej, przede wszystkim w postaci przykładów, pozwoli uzyskać zamierzony osta-
teczny wygląd wykresów. Wiele stron oferuje różnego typu tutoriale, ale na szczególną
uwagę  zasługuje,  oprócz  oficjalnej  strony  www.gnuplot.info,  także  www.gnuplot-
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ting.org. Spróbuj na przykład, a jest to możliwe, podpisać podziałkę główną osi x wielo-
krotnością liczby π.

Korzystając z polecenia fit można teraz wyznaczyć tempo stygnięcia dla różnych
cieczy i dokończyć wyznaczanie względnego ciepła właściwego opisanego w modyfi-
kacjach rozdziału 16.

156



18. Podstawy Raspberry Pi

Cel
Ogólne zapoznanie z komputerem Raspberry Pi, a w szczególności z pracą pod kon-

trolą systemu operacyjnego Raspbian.

Wymagania:
• Raspberry Pi 3 lub nowsze,
• zasilacz micro-USB 2,5 A,
• karta micro-SD co najmniej 8 GB klasy 10,
• kabel HDMI,
• klawiatura, mysz, monitor,

Wprowadzenie
Raspberry  Pi  (rysunek

18.1),  w  skrócie  RPi,  a  po
spolszczeniu Malinowe Pi lub
krótko  Malina,  jest  najpopu-
larniejszym  urządzeniem  z
bardzo bogatej grupy kompu-
terów  jednopłytkowych  (z
ang.  SBC  –  Single-Board
Computer). To, co odróżnia go
od zwykłego desktopa, to do-
stęp  do  dodatkowych  pinów,
zaznaczonych na rysunku 18.1
czerwoną ramką, służących do
interakcji  z  fizycznym  świa-
tem.  W poprzednich  rozdzia-
łach już korzystaliśmy z komputerów wyposażonych w dodatkowe wejścia i wyjścia,
ale do ich użycia potrzebny był zewnętrzny komputer, na którym wykonywana była
kompilacja skrośna. W przypadku RPi, jego wydajność jest na tyle duża, że pozwala na
instalację desktopowego systemu operacyjnego. Po podłączeniu klawiatury i monitora
(przez HDMI) można pisać i kompilować programy bezpośrednio na urządzeniu. Jest
także możliwość zdalnego zalogowania się na RPi dzięki wyposażeniu go w port Ether-
net oraz Wi-Fi. Model RPi, na którym będziemy pracować i którego dotyczy opis, to
3B, ale w sprzedaży w momencie pisania skryptu dostępna była już czwarta, nieco moc-
niejsza, wersja modelu. Nie należy się przejmować kupnem innego modelu, bo wszyst-
kie wiadomości zawarte w tym skrypcie będą aktualne.

Na komputerze wielkości karty kredytowej zmieszczono czterordzeniowy procesor
Broadcom taktowany zegarem 1,4 GHz z 1 GB pamięci RAM (współdzielonej z GPU)
oraz interfejsy:
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• HDMI,
• 4 × USB 2.0,
• Ethernet,
• Wi-Fi i Bluetooth,
• analogowe audio i wideo (czteropolowy Jack),
• gniazdo karty micro-SD,
• złącze kamery CSI,
• złącze wyświetlacza DSI,
• gniazdo zasilania micro-USB,
• złącze  2 × 20  goldpin  dające  użytkownikowi  możliwość  sterowania  różnymi

urządzeniami.
Kupując Raspberry Pi, należy mieć świadomość, że sama płytka to za mało, aby roz-

począć pracę. Z pewnością będziemy potrzebowali karty micro-SD i zasilacza. Tutaj
znowu będzie konieczne rozważenie zakupu w zestawie, który przeważnie jest korzyst-
niejszy  cenowo,  ale  też  dostaniemy sprzęt  dopasowany do mikrokomputera,  bo  nie
wszystko się nadaje.

Pojemność karty uzależniona jest od zastosowanego systemu operacyjnego i ilości
zainstalowanego oprogramowania i zgromadzonych danych. Dla systemu Raspbian mi-
nimalna, zalecana pojemność to 8 GB, ale 16 GB, przy dzisiejszych cenach kart, będzie
znacznie lepszym wyborem. Istotny wpływ na wydajność pracy będzie miała szybkość
karty – oczywiście im szybsza, tym lepsza. W grę wchodzą jedynie karty klasy 10.

Również nie  każdy zasilacz będzie współpracował z  RPi pomimo uniwersalności
złącza micro-USB. Raspberry Pi jest bardzo prądożerne (2,5 A przy 5 V). Zastosowanie
niewłaściwego zasilacza, o ile pozwoli na uruchomienie, będzie zakomunikowane na
ekranie monitora. Projektując urządzenia zarządzane przez klasyczne Raspberry Pi, po-
winniśmy zrezygnować z zasilania akumulatorowego, bo może się okazać, że robot bę-
dzie musiał ciągnąć przyczepkę z bateriami.

Warto też, co nie jest dużym kosztem w porównaniu z ceną modułu i reszty akceso-
riów, zainwestować w estetyczną obudowę. Można też rozważyć wyposażenie Raspber-
ry w radiator procesora, najlepiej dedykowany z taśmą do przyklejenia. Nie jest ko-
nieczny, ale może być przydatny przy dużym obciążeniu procesora.

Do uruchomienia potrzebne będą także: kabel HDMI, monitor, klawiatura i mysz. Je-
żeli później będziemy pracowali zdalnie, te akcesoria będą potrzebne tylko na chwilę,
jeżeli zaś chcemy pracować na RPi, to dostęp do tych urządzeń wejścia/wyjścia będzie
konieczny stale. W sprzedaży są bezprzewodowe miniklawiatury z padami dotykowy-
mi. Ułatwia to znacząco pracę dorywczą, bo za monitor może posłużyć dowolny telewi-
zor. Trzeba mieć tylko świadomość, że obsługa takiej klawiatury jest dosyć niewygod-
na.

Zasadniczo praca bez internetu jest możliwa, ale RPi nie posiada nawet wbudowane-
go zegara czasu rzeczywistego. Przynajmniej do uruchomienia i aktualizacji będziemy
potrzebowali  podłączyć się do sieci.  Jeżeli  nie  mamy Wi-Fi potrzebny będzie kabel
Ethernet.
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Wybór i instalacja systemu operacyjnego
W tym skrypcie, jak i w większości projektów sterowania procesami i internetu rze-

czy (ang. IoT – Internet of Things), wykorzystywana jest dystrybucja Linuxa o nazwie
Raspbian. Jednakże lista dostępnych systemów operacyjnych, z czego większość oparta
jest  na Linuxie,  jest  ogromna. Dla internetu rzeczy jest  nawet produkt Microsoftu –
Windows 10 IoT, jednak nie jest to rozwiązanie popularne, a wręcz można powiedzieć
marginalne.

Oprócz systemów operacyjnych IoT lub ogólnego przeznaczenia istnieje bardzo dużo
specjalizowanych OS-ów:  obsługi  kina  domowego,  obróbki  dźwięku,  routerów, kio-
sków internetowych czy bardzo popularnych ostatnio emulatorów starych komputerów i
konsoli gier. Ciekawą lekturą na wiele wieczorów może być strona elinux.org/RPi_Dis-
tributions.

Za urządzenie pamięci masowej (dysk twardy) służy w RPi karta SD. Instalacja sys-
temu operacyjnego przebiega inaczej niż na zwykłym komputerze biurkowym. Instala-
cja najczęściej polega na nagraniu obrazu systemu na karcie micro-SD przy pomocy
osobnego komputera wyposażonego w czytnik takich kart. Obraz, czyli plik z rozsze-
rzeniem  *.img można pobrać ze strony  www.raspberrypi.org/downloads/, jednak na-
granie obrazu nie jest rzeczą banalną. Nie wystarczy przekopiować go na kartę, ale ko-
nieczne jest specjalne kopiowanie w trybie 1:1. W Linuxie służy do tego narzędzie dd, a
w systemach Windows program Win32 Disk Imager.

Jeżeli  nie  potrafisz  po-
sługiwać  się  tymi  progra-
mami,  to  najlepszym  wyj-
ściem będzie skorzystanie z
narzędzia  NOOBS  (New
Out Of the Box Software).
Pozwoli  ono  przy  pierw-
szym  uruchomieniu  Rasp-
berry Pi na wybór systemu
operacyjnego z listy, na któ-
rej  znajdziemy  także  inne
systemy  linuksowe,
Win10IoT,  RISC  OS  oraz
systemy  kina  domowego.

Proces instalacji po wyborze odbędzie się automatycznie, przy czym podczas korzysta-
nia z NOOBS network only musimy mieć możliwość skonfigurowania sieci w trakcie
instalacji. NOOBS pobieramy jako archiwum skompresowane z tej samej co obraz Ras-
biana strony. Po rozpakowaniu całą strukturę plików i katalogów przekopiowujemy na
świeżo sformatowaną w systemie FAT kartę SD. Wystarczy tylko włożyć ją do RPi i
podłączyć zasilanie.

Dalej zakładam, że przy instalacji NOOBS został wybrany Raspbian. Po uruchomie-
niu dostaniemy dostęp do w pełni wyposażonego biurka, w na przykład: przeglądarkę

159

Rysunek 18.2. Pulpit Raspbiana na RPi z uruchomionym
oknem konfiguracji systemu i managerem plików



internetową, pakiet Libre Office, kilka prostych gier i wiele narzędzi programistycznych
(rysunek 18.2).

Korzystanie z linii poleceń
Bardzo ważną umiejętnością,  ko-

nieczną do obsługi i programowania
Raspberry  Pi,  jest  chociażby  mini-
malna znajomość Linuxa z poziomu
linii  poleceń.  Mamy do  niej  dostęp
po uruchomieniu tak zwanego termi-
nala (właściwie graficznego emulato-
ra konsoli). Włączamy go z główne-
go menu, oznaczonego w lewym gór-
nym rogu symbolem maliny,  z pod-
grupy  akcesoriów.  Program  nazywa
się  LXTerminal  (rysunek  18.3)  i
można go uruchomić także z podręcznej palety narzędzi na górnym pasku. W terminalu
Linux komunikuje się z użytkownikiem poprzez tekstowo zorientowaną powłokę syste-
mową (shell). Jest wiele odmian powłoki, ale najpopularniejszą i domyślną jest powłoka
Bourna bash (Bourne Again Shell).

Po włączeniu terminala przywita nas znak zachęty w postaci symbolu dolara $ ozna-
czającego zwykłego użytkownika. Administratora, nazywanego w Linuxie root, przy-

wita symbol #.
Przede wszystkim konieczna jest orientacja w strukturze katalogów i plików. Szcze-

góły organizacji katalogów mogą być inne w różnych dystrybucjach, ale ogólny zarys i
podstawowe katalogi są we wszystkich odmianach Linuxa takie same. Wyczerpującą in-
formację o hierarchii plików i katalogów w danym systemie można uzyskać, wpisując z
linii poleceń:

$ man hier

Jest to ciekawa lektura na dłuższy wieczór. Wszystkie katalogi są podkatalogami katalo-
gu głównego / zwanego root, chociaż sam administrator ma osobny katalog domowy

/root. 
UWAGA, Użytkownicy Windows! Ważną rzeczą dla użytkowników Windows jest

zaakceptowanie rozdzielania katalogów zwykłym ukośnikiem, a nie ukośnikiem wstecz
\, bo ten ma wyjątkowe znaczenie w powłoce i może poprzedzać znaki specjalne, w

tym space i \. Dlatego windowsowe ścieżki w Linuxie mają zdwojony backslash \\.
Nie szukajmy także dysku C:. Wszystko musi zaczynać się od /, na co nie ma wyjątku.
Fizyczne partycje lub dyski muszą być „podmontowane” w tej strukturze, najczęściej w
katalogu /mnt lub /media lub jeszcze innym, zależnym od dystrybucji, znaczenia par-
tycji, rodzaju pamięci masowej (pendrive, CD-ROM) lub decyzji użytkownika. Należy
także  zwrócić  uwagę  na  rozszerzenia  nazw plików.  W Linuxie  mają  one  znaczenie
umowne, bo kropka jest jedynie składnikiem nazwy – takim samym znakiem jak inne.
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Nie można w Linuxie „oszukać” poprzez zmianę rozszerzenia. System i tak prawidłowo
otworzy plik zgodnie z jego typem zapisanym w metadanych.

Własną, obecną lokalizację można otrzymać przez wydanie polecenia:

$ pwd

W taki sposób otrzymamy informację o ścieżce prowadzącej do aktualnej lokalizacji. W
większości dystrybucji po włączeniu terminala, znajdować się będziemy w katalogu do-
mowym zalogowanego użytkownika. W przypadku mojej instalacji Fedory otrzymałem:

/home/marcin

W przypadku Maliny:

/home/pi

Kilka wierszy powyżej użyto polecenia man. Jest to podręczna pomoc konsoli. Wpi-
sanie  man wraz z nazwą polecenia spowoduje wyświetlenie pełnej pomocy na temat

jego użycia. Strony podręcznika  man są w większości spolszczone. Jeżeli jednak uży-
wając man, napotkasz wersję angielską, to albo nie posiadasz zainstalowanych polskich
stron podręcznika, albo zaczynasz być użytkownikiem zaawansowanym basha. Spróbuj
wydać polecenie:

$ man pwd

Czytania tego typu pomocy trzeba się niestety nauczyć, szczególnie gdy polecenie ma
mnóstwo opcji, bo nie będą one uszeregowane od najbardziej potrzebnych, tylko alfabe-
tycznie.

Następnym krokiem jest  umiejętność wyświetlenia  zawartości  katalogu.  Służy do
tego polecenie ls, które podane bez opcji, filtrów i ścieżki spowoduje wyświetlenie w
skróconej formie zawartości bieżącego katalogu, bez plików ukrytych. Dwie najważ-
niejsze krótkie opcje to -a, pozwalająca na wyświetlenie także plików ukrytych, oraz -
l umożliwiająca otrzymanie listy szczegółowej.  Krótkie opcje można łączyć.  Wynik
działania polecenia:

$ ls -al

daje:

razem 132

drwxr-xr-x 26 pi   pi   4096 lut 20 15:21 .

drwxr-xr-x  3 root root 4096 lis 29  2017 ..

-rw-------  1 pi   pi   3277 lut 20 15:21 .bash_history

-rw-r--r--  1 pi   pi    220 lis 29  2017 .bash_logout

-rw-r--r--  1 pi   pi   3520 lut 19 22:23 .bashrc

drwxr-xr-x 10 pi   pi   4096 lut  4  2019 .cache

drwx------ 22 pi   pi   4096 lut 19 20:32 .config

drwx------  3 pi   pi   4096 lut 20  2018 .dbus

drwxr-xr-x  2 pi   pi   4096 maj 31  2019 Desktop

drwxr-xr-x  6 pi   pi   4096 lut 19 21:50 Documents
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...

Pliki i katalogi z kropką, zazwyczaj ukryte to pliki konfiguracyjne różnych aplikacji.
Na przykład domyślna sesja basha jest określona ustawieniami w pliku .bashrc. Inne
pliki z kropką przykładowo mogą zawierać informacje o stanie gry lub startowych para-
metrach programów użytkownika.

Pierwszych dziesięć znaków na szczegółowym listingu katalogu określa: typ pliku
(pierwszy znak) oraz uprawnienia (trzy razy po trzy znaki  rwx lub  -). Pierwszy znak

jest najczęściej minusem dla zwykłego pliku lub literą d dla katalogu, który w Linuxie
jest  specjalnym  plikiem  „porządkującym”.  Dziewięć  następnych  znaków  oznacza
uprawnienia dla użytkownika, grupy i innych. Mogą one przyjmować wartości: - brak
uprawnień,  r (read)  odczyt,  w (write)  zapis,  x (execute) wykonanie.  Manipulowanie

uprawnieniami umożliwia polecenie chmod.
Pojedyncza kropka . oznacza katalog bieżący, a podwójna .. nadrzędny.

Do  zmiany  bieżącego  katalogu  służy  polecenie  cd.  Po  nim podajemy  albo  bez-
względną ścieżkę do katalogu rozpoczynającą się /, albo względną do aktualnego kata-

logu, którą opcjonalnie możemy poprzedzić  ./,  albo względem domowego katalogu
~/, którego skrótem jest tylda. Wydanie samego polecenia cd jest równoważne z napi-
saniem:

$ cd ~

Jeżeli chcemy zmienić katalog na Documents, można napisać:

$ cd Doc <TAB>

Przykład ten prezentuje niesamowitą możliwość powłoki, jaką jest dokańczanie nazw
poleceń, plików i katalogów pasujących do początkowych liter. Służy do tego klawisz
Tab. Jeżeli pasujących dokończeń jest więcej, można je wyświetlić, wciskając przycisk
Tab dwukrotnie.  Pomocna też może być funkcja podręcznej historii,  po której prze-
mieszczać się można przy pomocy strzałek w górę i w dół.

Kopiowanie plików odbywa się przy pomocy polecenia cp:

$ cp ścieżka_do_pliku_źródłowego ścieżka_do_katalogu_docelowe-
go

Jeżeli konieczne jest przekopiowanie wielu plików naraz, można wykorzystać nazwy
wieloznaczne. * oznacza dowolny ciąg znaków, a ? dowolny pojedynczy znak. Wszyst-

kie pliki to po prostu *, a nie jak w Windows *.*, bo w Linuxie kropka, jak już było
powiedziane wcześniej, jest tylko składnikiem nazwy. Przekopiowanie katalogu będzie
wymagało użycia opcji -r, powodującej rekursywne (katalogi razem z plikami i podka-
talogami) kopiowanie.

Bardzo podobną składnię ma polecenie przenoszenia  mv,  z tym, że przenosząc w
miejscu, spowodujemy jedynie zmianę nazwy.

Utworzyć katalog można poleceniem  mkdir nazwa,  zaś usunąć  rmdir nazwa.
Użycie tego drugiego polecenia jest rzadkością, bo nie ma opcji rekursywnej, a zatem
usuwany katalog musi być pusty. Natomiast usunięcie całego katalogu z zawartością
jest możliwe za pomocą polecenia rm usuwającego plik, tylko z opcją -r. Polecenie rm,
podobnie jak każde inne, przyjmuje nazwy wieloznaczne.
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$ rm plik

$ rm -r katalog

Usunąć plik jest prosto, ale jak go utworzyć? Tworzenie nowych plików wymaga od-
powiednich aplikacji je obsługujących. Specjalną grupę plików stanowią jednakże pliki
tekstowe. Taką formę przybierają pliki konfiguracyjne, kody źródłowe, różnego rodzaju
skrypty itp.

Można utworzyć plik tekstowy, korzystając z edytora tekstowego, o czym dalej. Po-
zwalają na to, oraz na modyfikacje, także pewne operacje konsolowe. Polecenie touch,
które zmienia znaczniki czasu plików najczęściej jest wykorzystywane do innego celu –
utworzenia nowego pustego pliku.

$ touch nazwa_nowego_pliku

Do tworzenia plików tekstowych można także wykorzystać znak >, służący do przekie-
rowania standardowego wyjścia, jakim jest ekran, do pliku. Na przykład zamiast listo-
wać zawartość katalogu na ekran możemy go zapisać do pliku tekstowego poleceniem:

$ ls -l > moj_katalog.txt

Nieistniejący plik zostanie utworzony. Użycie znaku > wskazującego na istniejący plik
spowoduje jego nadpisanie i utratę zawartości. Jeżeli chcemy dopisać coś do pliku, po-
winniśmy użyć operatora >>.

$ echo „jakiś napis” >> juz_istniejacy_plik.txt

W tym wypadku polecenie echo służy tylko do wyświetlenia napisu na ekranie, z tym
że znowu użyliśmy przekierowania do pliku. Wyświetlenie na ekranie zawartości pliku
tekstowego, bez uruchamiania edytora, jest możliwe przy zastosowaniu polecenia cat.

$ cat plik_tekstowy.txt

Na wyjście z konsoli pozwala polecenie exit.

Praca zdalna
Skonfigurowane RPi do pracy nie wymaga podłączenia myszy, klawiatury ani moni-

tora. Można na urządzeniu dostać dostęp do powłoki zdalnie z innych komputerów. Za-
nim zalogujemy się na Malinie, należy wykonać dwa kroki:

1) zmienić domyślne hasło użytkownika pi,
2) uruchomić serwer SSH.

Obie czynności wykonamy w jednym oknie konfiguracyjnym, tylko na różnych zakład-
kach.  Dostęp  do  najważniejszych opcji  konfiguracyjnych uzyskamy,  uruchamiając  z
głównego menu z grupy Preferencje: Raspberry Pi Configuration.

Hasło domyślne jedynego na początku użytkownika pi to raspberry. Pozostawie-
nie go może być uzasadnione jedynie w pracy lokalnej, ale przy podłączeniu do sieci, a
już szczególnie z pozwoleniem na pracę zdalną jest bardzo nierozsądne. Hasło można
zmienić poleceniem  passwd, albo z wykorzystaniem wyżej wymienionego programu
konfiguracyjnego. Rysunek 18.2 prezentuje zmianę hasła na zakładce System.
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Możliwość  zdalnego  zalogowania
uzyskamy  po  włączeniu  Enabled  przy
SSH na zakładce Interfaces w oknie Ra-
spberry Pi Configuration (rysunek 18.4).

Następnie powinniśmy skonfigurować
sieć na RPi, co jest możliwe także z po-
mocą  graficznych  konfiguratorów  do-
stępnych w lewym górnym rogu ekranu.
Użycie DHCP będzie sprowadzało się do
wybrania sieci z listy, a w przypadku Wi-
Fi także hasła szyfrowania. Mam nadzie-
ję, że nikt nie używa niezabezpieczonych
połączeń  bezprzewodowych.  Następnie
trzeba ustalić adres Maliny. Sposobów na
jego uzyskanie jest wiele i są zależne od
konfiguracji i sprzętowych rozwiązań da-
nej sieci. Jeżeli korzystamy z automatyki adresowania DHCP, to najwygodniej będzie
uzyskać dostęp do panelu konfiguracyjnego routera online, gdzie możemy odczytać nie-
routowalne adresy IP urządzeń sieci lokalnej. Podobnie korzystając z hotspota na telefo-
nie  komórkowym z systemem Android,  adresy podłączonych urządzeń odczytamy z
ekranu ustawień sieciowych.

Zalogowanie zdalne w komputerach z systemem Windows umożliwia program PuT-
TY. W tym rozdziale logować się będziemy z innego komputera z Linuxem, ale korzy-
stanie z PuTTY nie powinno sprawić problemu. W linii poleceń wpisujemy:

$ ssh pi@192.168.1.154

Oczywiście adres 192.168.1.154 nie jest uniwersalny, ale dotyczy konkretnego pod-
łączenia. Nie podając przed małpą nazwy użytkownika, a jedynie sam adres IP urządze-
nia, zostaniemy o nią zapytani podczas logowania. Przed pierwszym logowaniem zosta-
niemy poproszeni o zaakceptowanie cyfrowego odcisku palca (SSH jest bezpiecznym
połączeniem szyfrowanym):

ECDSA key fingerprint is SHA256:SZnFau7gP+vG8ew88oFcPjCPZEkN-
Dut07b/n5E1HtJI.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[finger-
print])?

Gdy udzielimy odpowiedzi yes, zostaniemy poinformowani o stałym dopisaniu danego
adresu do listy znanych hostów.

Warning: Permanently added ‘192.168.1.154’ (ECDSA) to the list
of known hosts

Należy przy tym pamiętać, że nie mając na stałe przypisanych adresów, przy każdym
uruchomieniu Raspberry Pi będzie się on zmieniał.  Wszystko zależy od konfiguracji
czasu dzierżawy adresów w sieci lokalnej.

Teraz wystarczy wpisać hasło, którego nie zapomnieliśmy od ostatniej zmiany, i już
możemy korzystać z powłoki Maliny
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pi@raspberrypi:~ $

Informuje nas o tym zmieniony znak zachęty oraz możliwe opóźnienia podczas wyko-
nywania niektórych operacji, a nawet pisania z klawiatury.

Edytor tekstu
Wybór  edytora  tekstowego  jest

sprawą preferencji. Mowa, rzecz ja-
sna,  o  edytorach czystego tekstu,  a
nie  o  edytorach  pakietów  biuro-
wych.  W  systemach  Windows  do-
myślnym programem edycji  niefor-
matowanego tekstu jest Notatnik, ale
dużo  większe  możliwości,  w  tym
rozpoznawanie  składni  języka,  ma
darmowy  Notepad++.  Gama  linuk-
sowych edytorów jest tak bogata, a
wielu użytkowników ma do tej spra-
wy podejście bardzo nieobiektywne,
że  nie  sposób  opisać  tu  choć  czę-
ściowo tego zagadnienia, nie naraża-
jąc się nikomu.

Pracując lokalnie na Raspberry Pi, możemy dowolnie wybrać edytor tekstowy dzia-
łający w konsoli lub w graficznym oknie. Domyślnym, aczkolwiek bardzo skromnym
edytorem Raspbiana, jest dostępny w Akcesoriach Leafpad. Dodatkowo w menu Pro-
gramowanie mamy edytor/środowisko programistyczne Geany. Jednakże pracując zdal-
nie, musimy oprócz opanowania podstaw basha, znać także obsługę jakiegoś edytora
tekstowego pracującego w terminalu. Najbardziej powszechnym, dostępnym w każdym
systemie uniksowym, do których należy także Linux, jest vim. Jego obsługa jest jednak
na tyle trudna, że kto nie korzystał z niego nigdy, może bardzo szybko się zniechęcić.
Popularne w wielu książkach porównywanie jego obsługi  do gier  wideo kłóci  się  z
moim pojęciem o takich grach, a może korzystam nie z tych gier, co trzeba. Z uwagi
jednak na powszechność tego edytora warto znać choć zarys obsługi, aby móc przeedy-
tować dokument, gdy brak jest alternatywy. Najważniejszą koncepcją tego edytora, któ-
rą należy zrozumieć, są dwa główne tryby pracy: tryb wstawiania tekstu i tryb wydawa-
nia poleceń, także tych nawigujących po dokumencie. Gdyby jednak przez przypadek
udało Ci się włączyć  vima,  to zanim staniesz się bohaterem memów internetowych,

wciśnij <ESC> i napisz :q! i <ENTER>.
Dla osób, które nie lubią epatować profesjonalizmem, wystarczający będzie, bardzo

prosty w obsłudze, a równie powszechny obecnie jak vim, edytor nano. (rysunek 18.5).
Nie będę opisywał dosyć intuicyjnej obsługi, z podpowiedzią w postaci paska na dole
ekranu. Wszystkie polecenia dostępne są z klawiszem <CTRL> oznaczanym skrótowo
jako ^ oraz lewym <ALT> oznaczanym jako M. Więcej opcji można uzyskać naciskając

^G.

165

Rysunek 18.5. Uruchomiony zdalnie na 
Raspberry Pi edytor nano



Zarządzanie oprogramowaniem
Do zarządzania oprogramowaniem służy polecenie apt-get, ale żeby z niego sko-

rzystać,  koniecznie  trzeba  być  administratorem.  Użytkownik  pi jest  użytkownikiem

mogącym, dzięki odpowiednim wpisom w pliku sudoers, uzyskać dostęp do poleceń
administracyjnych poprzez poprzedzenie ich słowem sudo. Dlatego tak ważne jest, aby

w pierwszej kolejności zmienić domyślne hasło  raspberry. Instalacja programów w
Raspbianie jest bardzo prosta, o ile jesteśmy podłączeni do internetu.

$ sudo apt-get install nawa_pakietu

Program zarządzający oprogramowaniem zadba o instalację najnowszej wersji, pasują-
cej do naszego systemu, ale także o zainstalowanie brakujących pakietów, które są nie-
zbędne do działania nowego programu (tak zwane sprawdzanie zależności). Podobnie
jest z usuwaniem, gdzie to, co już nie jest wymagane przez żaden inny program, pozo-
stanie automatycznie usunięte.

$ sudo apt-get remove nawa_pakietu

Zamiast nazwy pojedynczego programu można podać rozdzielone spacjami nazwy wie-
lu programów do zainstalowania.
Jeżeli  mamy  do  wykonania  wiele  czynności  administracyjnych,  możemy  uzyskać
uprawnienia root na stałe i uniknąć ciągłego wpisywania sudo.

$ sudo su

Aby się ich pozbyć, używamy znanego już polecenia exit.

# exit

Do typowych zadań administracyjnych należy utrzymywanie swojego urządzenia w
pełni zaktualizowanego. Systematycznie wypada wydawać polecenia:

$ sudo apt-get update

Działanie  update nie spowoduje jeszcze aktualizacji oprogramowania, a jedynie syn-
chronizację  baz  danych  informacji  o  wersjach  oprogramowania.  Dopiero  działanie
upgrade wywoła pobranie i zainstalowanie aktualizacji.

$ sudo apt-get upgrade

Wyłączenie
Wyłączenie Raspberry Pi jest możliwe z poziomu GUI poprzez odpowiednie okienko

dialogowe wywoływane z menu głównego – Shutdown. Zdalnie musimy napisać:

$ sudo shutdown -h now

lub krócej:
$ sudo poweroff

Modyfikacje
Ćwiczenia tego rozdziału powinny ograniczyć się do nauki posługiwania się konsolą.

Powłoka jest bardzo rozbudowanym narzędziem i nie sposób poznać jej tajników po
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przeczytaniu kilku stron wprowadzenia. Biegłe posługiwanie się konsolą wymaga czasu
i treningu.

Spróbuj wpisać z konsoli df oraz mount bez żadnych parametrów. Sprawdź przy po-

mocy man, do czego służą. Takie informacje mogą być bardzo użyteczne.
Do zarządzania procesami i zadaniami jest bardzo dużo różnych poleceń. Wypróbuj

działania programu top jako managera zadań.
Do czego służy  ln? Stwórz link symboliczny do jakiegoś własnego pliku.  Spraw

przy pomocy chmod, by plik ten był tylko do odczytu. Jeżeli nie wiesz jak, czytaj strony
man.

W edytorze  nano włącz  numerację  linii  i  automatyczne  wcięcia.  Jak  to  zrobić,
znajdź w pomocy ^G.
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19. Systemowa obsługa wejść i wyjść Raspberry
Pi

Cel
Nauka obsługi wejść i wyjść cyfrowych za pomocą wirtualnego systemu plików Ra-

spbiana.

Wymagania:
• Raspberry Pi,
• odbiornik umożliwiający obserwację stanu wyjścia, na przykład LED z odpo-

wiednio dobranym rezystorem.

Cyfrowe wejścia i wyjścia RPi

Tabela 19.1

3V3 • • 5V

SDA 2 • • 5V

SCL 3 • • GND

GPCLK0 4 • • 14 TXD

GND • • 15 RXD

17 • • 18 PCM_CLK

27 • • GND

22 • • 23

3V3 • • 24

MOSI 10 • • GND

MISO 9 • • 25

SCLK 11 • • 8 CE0

GND • • 7 CE1

ID_SD 0 • • 1 ID_SC

5 • • GND

6 • • 12 PWM0

PWM1 13 • • GND

PCM_FS 19 • • 16

26 • • 20 PCM_DIN

GND • • 21 PCM_DOUT

Krawędź płytki ------>
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Zagadnienia przedstawione w rozdziale 18, choć niezbędne do podstawowej obsługi
RPi, można przećwiczyć na komputerze z zainstalowanym dowolnym Linuxem. Siłą
Raspberry Pi jest posiadanie złącza 2 × 20 GPIO (General-Purpose Input/Output – wej-
ścia i wyjścia ogólnego przeznaczenia) zaznaczonego na rysunku 18.1 czerwoną ramką.
Numeracja GPIO nie jest zgodna z ich fizycznym położeniem, dlatego należy bardzo
uważać na podłączenie, tym bardziej, że na pinach mamy wyprowadzone napięcia 5 V,
a RPi pracuje w logice 0–3V3. Numerację i znaczenie poszczególnych pinów zawiera
tabela 19.1. Orientacja względem brzegu płytki jest oznaczona czerwoną kreską.

Raspberry Pi nie posiada analogowych wejść. Potrzeba skorzystania z przetworni-
ków analogowo-cyfrowych wymusza konieczność montażu takich urządzeń poza RPi.
W pierwszej kolejności należy poszukiwać czujników współpracujących od razu z sy-
gnałami cyfrowymi. Projektując nowe układy, na początku najlepiej wykorzystywać te
piny GPIO, które nie  współdzielą  innych funkcji.  Każde z  dwudziestu ośmiu GPIO
może być wejściem lub wyjściem cyfrowym.

Dostęp do GPIO
Używanie wejść z poziomu powłoki bash jest dosyć proste. Powszechną koncepcją

w Linuxie  jest  dostęp  do  urządzeń  poprzez  wirtualny  system plików.  W przypadku
GPIO w RPi polega to na tym, że każdemu zadeklarowanemu (wyeksportowanemu do
przestrzeni użytkownika) pinowi odpowiada skojarzony z nim, umiejscowiony gdzieś w
strukturze katalogów, plik, przy czym nie jest to fizycznie istniejący plik tylko wirtual-
ny. Jeżeli chcemy, by pin był wyjściem, to do pliku będziemy zapisywać dane, jeżeli pin
ma być wejściem, to z pliku będziemy czytać. Ponieważ są to wejścia i wyjścia cyfro-
we, to i zawartości plików będą albo 0, albo 1.

Takie rozwiązanie daje szansę na proste wykorzystanie GPIO naszego RPi w „dziw-
nych” językach programowania, dla których nie ma stosowanych bibliotek wspierają-
cych, ale jest możliwość zapisu i odczytu do plików. Podobnie jest z prezentowanymi tu
skryptami bash. Nie jest to najlepsza metoda programowania Raspberry Pi, bo nie ma
odpowiednich modułów zapewniających obsługę standardowych protokołów komuni-
kacyjnych typowych wyświetlaczy, czujników, serwomechanizmów itp. Samo działanie
typu włącz/wyłącz może nie być wystarczające. Ponadto, jeżeli nie zamierzamy pisać
skryptów w bashu, chociaż podstawy na pewno mogą się przydać, to wyniesiona nauka,
przez jego specyficzną składnię, będzie mało uniwersalna.

Do obsługi GPIO będą nam potrzebne uprawnienia administracyjne, najlepiej na sta-
łe, aby uniknąć ciągłego pisania sudo.

# sudo su

Wszystkie potrzebne pliki i katalogi znajdziemy w lokalizacji /sys/class/gpio/.
Na początku, dopóki nie wyeksportujemy pinu do przestrzeni użytkownika, nie mamy
dostępu do żadnego  wejścia/wyjścia.  W katalogu  /sys/class/gpio/ znajdują  się

dwa ważne pliki  export i  unexport. Nie da się z nich nic odczytać, ale można do
nich zapisać numer pinu, czyniąc go dostępnym dla użytkownika. Żeby nie wypisywać
ciągle pełnej ścieżki, zmieńmy katalog.

# cd /sys/class/gpio
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Teraz możemy wyeksportować pin poprzez wpisanie do pliku export numeru pinu.

# echo „26” > export

Jeżeli polecenie echo przyjmuje jeden argument bez spacji, to można pominąć cudzy-
słów. Wyświetlana liczba i tak będzie przesłana jako tekst. W tym przykładzie wybrali-
śmy pin 26, bo jest łatwy do zlokalizowania i sąsiaduje z masą (GND). 

Wyeksportowanego pinu będziemy używać do sterowania diodą LED jako wskaźni-
kiem jego stanu. Jak podłączyć diodę, można dokładnie przeczytać w uwagach z roz-
działu  12. W przykładzie użyto diody zielonej podłączonej przez szeregowy rezystor
k18. Jeżeli umiemy wysterować diodą, to z pewnością nie będzie problemu z włącza-
niem i wyłączaniem dowolnego odbiornika, warto jednak wrócić i przypomnieć sobie
uwagę z rozdziału 14 zaznaczoną białymi literami na czerwonym tle. Gdybyśmy chcieli
używać pinu jako cyfrowego wejścia, powinniśmy zastosować rezystor podciągający
zgodnie z uwagami zamieszczonymi w rozdziale 6.

Po wylistowaniu (ls) bieżącego katalogu można zobaczyć,  że pojawił się w nim

nowy podkatalog o nazwie gpio26.

# cd gpio26

Po wylistowaniu tego katalogu zobaczymy kilka plików, ale najważniejsze dwa to: di-

rection określające, czy pin jest wejściem  in (domyślnie), czy wyjściem  out oraz
value określające stan pinu 0 lub 1.

Na początek ustalamy, że chcemy, by pin 26 był cyfrowym wyjściem.
# echo out > direction

Teraz jeśli zapiszemy do pliku value wartość 1, sprawimy, że dioda zapali się.

# echo 1 > value

Jeśli wpiszemy do tego pliku 0, wyłączymy diodę.

# echo 0 > value

Po tej próbie, która może być dosyć efektowna, pracując zdalnie, możemy już zakoń-
czyć pracę.

# cd ..

# echo 26 unexport

Podobnie odczytamy przycisk, tyle że zamiast pisać do pliku value, należy z niego od-
czytywać dane.

# echo 26 > export

# echo in > gpio26/direction

# cat gpio26/value

# echo 26 unexport

Być może jest  to  niewiele,  ale  jeśli  dysponujemy mikrokontrolerem i  posiadamy
umiejętność ustawienia odpowiedniej wartości cyfrowej wyjścia oraz odczytania warto-
ści na wejściu, to w zasadzie można już zrobić wszystko, chociaż tylko teoretycznie.
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Skrypty bash
Ciągłe wpisywanie tych samych komend w celu włączania i wyłączania odbiornika

może być męczące. Na szczęście polecenia powłoki można grupować w pliku, podobnie
jak opisane w rozdziale  17 skrypty gnuplota. Umieszczone w pliku o zwyczajowym
rozszerzeniu *.sh polecenia powłoki wykonywane są po kolei.

Napiszmy skrypt włączający diodę na pinie 26 na dwie sekundy. Na początek zmień-
my katalog, nie zaśmiecając systemowego /sys, najlepiej na domowy root.

# cd ~

Napisanie skryptu najkorzystniej jest przeprowadzić w jakimś edytorze.
# nano led.sh

Skrypt taki może mieć postać jak na listingu 19.1.

Listing 19.1
1. #!/bin/bash
2. path="/sys/class/gpio"
3. echo 26 > $path/export
4. echo out > $path/gpio26/direction
5. echo 1 > $path/gpio26/value
6. sleep 2
7. echo 0 > $path/gpio26/value
8. echo 26 > $path/unexport

Pierwsza linia skryptu jest informacją o środowisku uruchomieniowym, gdybyśmy ją
pominęli,  musielibyśmy przed wywołaniem skryptu podać nazwę interpretera.  Nową
rzeczą jest użycie zmiennej  path jako skrótu ścieżki. Odwołujemy się do zmiennych
poprzez poprzedzenie ich znakiem $. Zwyczajowo zmienne basha piszemy wielkimi li-

terami, ale zmienna środowiskowa PATH już istnieje.
Zanim jednak będzie można użyć skryptu jak zwykłego programu, trzeba mu nadać

atrybut wykonalności poleceniem chmod.

# chmod +x led.sh

Wykonanie polecenia:

# ./led.sh

spowoduje zapalenie się diody na dwie sekundy. Nie można zapomnieć o poprzedzeniu
nazwy znakami ./.

Poprawmy nieco nasz skrypt, tak aby przyjmował dodatkowe parametry: jeden okre-
ślający numer pinu, a drugi czas trwania świecenia (listing 19.2).

Listing 19.2
1. #!/bin/bash
2. path="/sys/class/gpio"
3. if [ $# -ne 2 ]
4. then
5.   echo "nieprawidłowa liczba argumetów"
6.   exit
7. else
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8.   echo 26 > $path/export
9.   echo out > $path/gpio$1/direction

10.   echo 1 > $path/gpio26/value
11.   sleep $2
12.   echo 0 > $path/gpio$1/value
13.   echo 26 > $path/unexport
14. fi

Dostęp do zmiennych w skrypcie podawanych w powłoce po jego wywołaniu jest
możliwy przy pomocy konstrukcji  $numer,  gdzie  numer oznacza kolejny parametr.
Ilość podanych parametrów dostaniemy przez korzystanie z $#. W wierszu 3 sprawdza-

my, czy liczba parametrów jest odpowiednia ( -ne oznacza „nie równy”, czyli „różny”).
Jeżeli tak nie jest, to dostajemy stosowny komunikat i kończymy działanie skryptu.

Wywołanie:
# ./led.sh 26 1m &

spowoduje zapalenie diody na jedną minutę. Ampersand na końcu wiersza spowoduje,
że program będzie wykonywany w tle, a my dostaniemy możliwość dalszej pracy w
konsoli i nie będzie potrzeby czekania na zakończenie działania skryptu.

Możemy ten skrypt wykorzystać do programowego włączania diody. Zainstalujmy
najpierw program at, obecny w większości dystrybucji linuksowych, ale niezainstalo-
wany domyślnie na Malinie.

# apt-get install at

Służy on do jednorazowego wykonywania zadań w określonym czasie. Czas względny
podaje się za pomocą znaków + i -. Warto podkreślić, że RPi nie posiada wbudowanego
zegara, ale samo podłączenie do internetu spowoduje automatyczną synchronizację z
czasem sieciowym. Za pomocą  at możemy włączyć nasz skrypt za minutę na 10 se-
kund.

# at now + 1 minute

> ./led.sh 26 10

> ^D

Pamiętamy, że ^D oznacza <CTRL>D. Użycie at opisane jest oczywiście w podręczniku
man, co może być bardzo ciekawą lekturą. Program at akceptuje bardzo różne formaty
zapisu czasu, na przykład:

# at teatime

spowoduje uruchomienie zadania o 16.00. Jeśli podłączymy brzęczyk zamiast diody,
otrzymamy powiadomienie dźwiękowe o przerwie na herbatkę.

Utworzenie trwałego,  nie  jednorazowego,  alarmu herbacianego jest  możliwe przy
wykorzystaniu linuksowego plannera cron. Kto i na jakich zasadach może z niego ko-
rzystać, jest sprawą dosyć skomplikowaną, ale wykorzystamy posiadane uprawnienia
root. Pliki harmonogramów wszystkich użytkowników znajdują się w katalogu /var/
spool/cron/crontab, jednak nie powinniśmy bezpośrednio tworzyć, modyfikować

ani usuwać tych plików. Do edycji tabel cron służy polecenie crontab z krótką opcją
-e. Poniżej widoczne wywołanie polecenia w RPi i komunikaty po jego zatwierdzeniu.
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# crontab -e

no crontab for root – using an empty one

Select an editor.  To change later, run ‘select-editor’.

1. /bin/ed

2. /bin/nano        <---- easiest

3. /usr/bin/vim.tiny

Choose 1-3 [2]:

Widać, że do edycji używać będziemy, tak czy inaczej, któregoś z edytorów teksto-
wych. Ponieważ w Raspbianie nie mamy zdefiniowanej zmiennej środowiskowej EDI-

TOR określającej domyślny edytor systemowy, przy uruchomieniu crontab zostaniemy
poproszeni o wybranie go z listy. Używaliśmy do tej pory  nano, więc wybieramy 2,
chociaż nie musimy, bo jest to wybór domyślny. Jedynka jest dla prawdziwych geeków.

Po uruchomieniu edytora w liniach komentarza, poprzedzonych #, znajduje się mniej
lub bardziej  rozbudowany komentarz i  przykłady.  Umieszczenie poniżej  komentarza
wiersza:

00 16 * * 6,7 /root/led.sh 26 15

i zapisanie zmian spowoduje uruchomienie alarmu w każdą sobotę i niedzielę o 16.00.
Znaczenie poszczególnych wpisów w tabeli cron jest następujące: godziny i minuty są
odwrotnie w pierwszych dwóch polach, potem są dni w miesiącu, miesiące i dni w tygo-
dniu, a na końcu polecenie do wykonania. Gwiazdka oznacza „wszystkie”.

Polecenie gpio
Systemowe korzystanie z wejść i wyjść RPi przedstawione powyżej może wydawać

się nieco zawiłe. Projektanci Maliny, zdając sobie z tego sprawę, wyposażyli Raspbiana
w dodatkowe polecenie powłoki gpio. Pozwala ono nie tylko w prosty sposób na kon-
figurację pinów i manipulowanie sygnałami, ale co najważniejsze, daje możliwość ob-
sługi bez uprawnień administracyjnych. Zanim rozpoczniemy pracę, należy ustalić tryb
działania pinu.

$ gpio -g mode <numer_pinu> <tryb>

Opcja -g jest konieczna dla zachowania standardowej numeracji pinów zgodnej z tabe-

lą 19.1. Opcja tryb może przyjmować oprócz standardowego in i out, także między in-
nymi:  wejść  up,  down z wewnętrznymi rezystorami podciągającymi,  pwm dla  wyjść

PWM oraz wfi dla przerwań. Sprzętowy PWM, a tylko taki jest dostępny poleceniem
gpio, w RPi jest obsługiwany jedynie na pinach 12 i 13. Po określeniu trybu wystarczy

określić działanie, podstawowym dla out jest write, a dla in/up/down – read. Włą-
czenie i wyłączenie diody na pinie 26 może wyglądać zatem następująco:

$ gpio -g mode 26 out

$ gpio -g write 26 1
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$ gpio -g write 26 0

Regulacja jasności, tyle że na pinach 12 lub 13, też nie będzie trudna.
$ gpio -g mode 13 pwm

$ gpio -g pwm 13 511

Powyższe dwa polecenia włączają diodę w połowie maksymalnego natężenia. Wyjścia
PWM mają 10-bitową rozdzielczość (0–1023). Zakończenie pracy najlepiej wykonać
przez wykonanie:

$ gpio unexport <numer_pinu>

lub:
$ gpio unexportall

Modyfikacje
Wyposażenie  w  taką  wiedzę  pozwala  na  pisanie  bardzo  złożonych  programów.

Skrypty basha, pomimo swojej specyficzności, mogą realizować bardzo skomplikowane
programy. Do dyspozycji mamy funkcje,  pętle i warunki. Można spróbować napisać
skrypt migającej diody.

Dla potrzeb plannera cron najlepiej byłoby napisać osobny skrypt eksportujący pin i
włączający diodę oraz osobny wyłączający i usuwający GPIO z przestrzeni użytkowni-
ka.
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20. Programowanie Raspberry Pi w języku 
Python

Cel
Zapoznanie z możliwościami RPi przy wykorzystaniu języka Python. Budowa wizu-

alnego termometru z cyfrowym 1-Wire czujnikiem temperatury.

Wymagania:
• Raspberry Pi,
• cyfrowy termometr DS18B20,
• dwukolorowa dioda LED,
• rezystory, przewody goldpin, płytka stykowa.

Wprowadzenie
Samo sformułowanie „programowanie Raspberry Pi” ma w domyśle dwie rzeczy, o

ile się ich nie doprecyzuje. Pierwszą jest system operacyjny Raspbian, drugą język pro-
gramowania Python, chociaż możliwości wyboru języka programowania dla tej platfor-
my są ogromne. Python dla RPi ma wielką społeczność, ale przede wszystkim mnóstwo
gotowych dodatków (modułów) zapewniających wsparcie dla bardzo dużej liczby fi-
zycznych komponentów. O języku Python i jego zaletach traktuje także rozdział 11 ni-
niejszego skryptu. W tym rozdziale zakładana jest przynajmniej podstawowa wiedza o
tym języku.

Python na RPi
Skrypty Pythona, pliki tekstowe z rozszerzeniem *.py, zazwyczaj na Raspberry uru-

chamiać będziemy w wersji 2 języka, chociaż w Raspbianie dostępna jest także wersja
3. Listing przedstawia najprostszy program migający diodą podłączoną na pinie 13 (pa-
miętaj o rezystorze ograniczającym prąd – rozdział 12).

Listing 20.1
1. import RPi.GPIO as GPIO
2. from time import sleep
3.
4. led_pin = 13
5. tau = 0.5
6.
7. GPIO.setmode(GPIO.BCM)
8. GPIO.setup(led_pin, GPIO.OUT)
9.

10. while True:
11.     GPIO.output(led_pin, GPIO.HIGH)
12.     sleep(tau)
13.     GPIO.output(led_pin, GPIO.LOW)
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14.     sleep(tau)

Program ten należy traktować jako swego rodzaju szablon. Kilka elementów jest ty-
powych, używanych przez wielu programistów w ten sam sposób, dla pisania skryptów
w Pythonie na RPi.  Pierwsza linia ładuje moduł  RPi.GPIO i  przemianowuje go na

skrótową nazwę GPIO. Można pominąć zmianę nazwy lub nazwać po swojemu, jednak
jest to już jakiś standard. W wierszu 7 funkcja setmode ustala numerację pinów zgodną
z tą zamieszczoną w tabeli  19.1. W wierszu 8 pin 13 jest ustawiany jako wyjście, a
wiersze 11 i 13 na zmianę włączają i wyłączają diodę. Program uruchamiamy polece-
niem:

$ python miganie.py

Takie programy często można spotkać w różnego rodzaju materiałach dla Raspberry,
ale ma on zasadniczą wadę. Pętla while jest pętlą nieskończoną, analogiczną do funk-
cji loop() z Arduino i żeby ją przerwać, należy wcisnąć w konsoli ^C. Nagłe zatrzy-
manie programu spowoduje zachowanie stanu wyjścia – jeżeli dioda się świeciła w trak-
cie przerwania, to zostanie zaświecona. Powtórne uruchomienie programu odbędzie się
z ostrzeżeniem o tym, że piny są już w użyciu. Możemy ten komunikat zignorować.
Program będzie działał normalnie. Jeżeli nam to nie przeszkadza, to możemy tak pisać,
jednak w następnym przykładzie przechwycimy przerwanie klawiaturowe i posprząta-
my po sobie.

Dioda dwukolorowa
Podłączmy do Raspberry Pi, do sty-

ków  12  i  13,  diodę  dwukolorową.  W
przykładzie  zastosowaliśmy  zielono-
czerwoną  LED  o  wspólnej  katodzie  i
podłączyliśmy  zgodnie  ze  schematem
20.1. Program zaprezentowany na listin-
gu 20.2 wykorzystuje do sterowania ja-
snością  diody  sygnał  z  regulowanym
wypełnieniem. Raspberry Pi jest na tyle
wydajnym komputerem, że programowo
wspierane PWM jest  dostępne na każ-
dym pinie. Wsparcie sprzętowe tej mo-
dulacji  obsługiwane  jest  jedynie  na
dwóch stykach: 12 i 13. 

Listing 20.2
1. import RPi.GPIO as GPIO
2. from time import sleep
3.
4. GPIO.setmode(GPIO.BCM)
5.
6. red_pin = 12
7. green_pin = 13
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8. tau = 0.01
9.

10. GPIO.setup(red_pin, GPIO.OUT)
11. GPIO.setup(green_pin, GPIO.OUT)
12. red_pwm = GPIO.PWM(red_pin, 200)
13. green_pwm = GPIO.PWM(green_pin, 200)
14. red_pwm.start(100)
15. green_pwm.start(0)
16.
17. try:
18.     while True:
19.         for intens in range(0,101):
20.             red_pwm.ChangeDutyCycle(intens)
21.             green_pwm.ChangeDutyCycle(100 - intens)
22.             sleep(tau)
23.         for intens in range(0,101):
24.             red_pwm.ChangeDutyCycle(100 - intens)
25.             green_pwm.ChangeDutyCycle(intens)
26.             sleep(tau)
27.
28. except KeyboardInterrupt:
29.     print('OK!')
30.  
31. finally:
32.     red_pwm.stop()
33.     green_pwm.stop()
34.     GPIO.cleanup()

Działający program powoduje ciągłą zmianę barwy diody od czerwonej poprzez po-
marańczową i żółtą do zielonej i z powrotem. Cały cykl trwa około 200 sekund.

Cyfrowy czujnik temperatury
Twórcy RPi nie przewidzieli, że

świat  fizyczny  jest  analogowy,  i
pozbawili użytkownika możliwości
bezpośredniego  przetwarzania  A/
D. Wyjścia z takiej  sytuacji,  o ile
jest taka potrzeba, są dwa: albo za-
stosowanie  zewnętrznego  prze-
twornika  analogowo-cyfrowego,  a
jest z czego wybierać, albo zasto-
sowanie  czujnika  z  wbudowanym
przetwornikiem, o co obecnie cza-
sami łatwiej i taniej niż o nabycie
czujnika tradycyjnego. Czujniki ta-
kie komunikują się przeważnie po-
pularnymi protokołami, jak pozna-
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ne już poprzednio SPI czy I2C. W tym projekcie użyjemy popularnego czujnika tempe-
ratury DS18B20, używającego szeregowej komunikacji jednoprzewodowej 1-Wire.

Do realizacji tego projektu najlepiej zakupić czujnik w wodoszczelnej obudowie i z
długim kablem. Podłączenie czujnika do RPi nie jest skomplikowane (rysunek  20.2),
ale należy zwrócić uwagę na kilka spraw. Na złączu Raspeberry Pi występują oprócz
napięć 3V3, także napięcia 5V. Ponieważ logika urządzenia jest trzywoltowa, pomyłka
może nas drogo kosztować. Po drugie, komunikacja 1-Wire odbywa się tylko na pinie 4,
o ile chcemy skorzystać z rozwiązań gotowych. Jednak protokół ten jest na tyle złożony,
że w zasadzie jest to jedyne rozwiązanie. Po trzecie, do złącza sygnałowego należy pod-
piąć rezystor podciągający do zasilania o wartości 4k7. Nie wynika to ze złośliwości lub
lenistwa producenta, ale z faktu, że do magistrali 1-Wire może być podłączonych wiele
urządzeń bezpośrednio. Wbudowane rezystory zrównolegliłyby się wówczas.

Obsługę szeregowej magistrali jednoprzewodowej 1-Wire RPi daje nam już na po-
ziomie systemowym, jednak odpowiednie moduły zapewniające komunikację nie są au-
tomatycznie ładowane do jądra systemu. Można to zrobić ręcznie poprzez polecenie
modprobe, ale ma to tę niedogodność, że działanie tego polecenia ograniczone będzie
do następnego uruchomienia systemu. Stałe ładowanie modułów do jądra wymaga od-
powiednich wpisów w pliku konfiguracyjnym /etc/modules, dlatego lepiej skorzy-
stać z narzędzia konfiguracyjnego RPi o nazwie raspi-config.

$ sudo raspi-config

Główne  okno  raspi-config
przedstawione jest na rysunku 20.3.
Opcje  standardu  1-Wire  znajdzie-
my na piątej pozycji w menu głów-
nym  Inerfacing Options. Na-
stępnie obsługa konfiguratora raspi
jest  dosyć  intuicyjna.  Na  pozycji
P7  1-Wire dostaniemy  możli-
wość włączenia tego interfejsu. Po
zatwierdzeniu  zmian  zostaniemy
zapytani, czy chcemy zrestartować
urządzenie,  moduły  bowiem  będą
dostępne  od  następnego  urucho-
mienia jądra.

Po  starcie  systemu  możemy
sprawdzić,  czy  moduły  rzeczywiście  są  załadowane  poleceniem  lsmod.  Jeżeli  jest
w1_gpio, ale nie ma w1_therm, oznacza to, że obsługa magistrali 1-Wire uruchomiła
się, ale nie działa sam termometr. Trzeba wówczas sprawdzić połączenia, a w szczegól-
ności obecność rezystora podciągającego.

W tym momencie czujnik już pracuje. Jego stan można sprawdzić poprzez odczyt
wirtualnego pliku. Urządzenia 1-wire znajdują się w katalogu  /sys/bus/w1/devi-
ces. Po jego wylistowaniu będą widoczne podkatalogi o nazwach zgodnych z adresami
urządzeń.
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$ cd /sys/bus/w1/devices

$ ls

Nasz  termometr  będzie  reprezentowany  przez  katalog  28-????????????????,
gdzie pytajnik jest jakąś szesnastkową cyfrą. Jeśli podłączamy naraz tylko jedno urzą-
dzenie, nie będzie problemu z identyfikacją. Dane odczytane z termometru przechowy-
wane są w pliku w1_slave znajdującym się w tym katalogu. Możemy je odczytać po-

leceniem cat.

$ cat 28<TAB>/w1<TAB>

Użyliśmy linuksowej sztuczki z rozwijaniem nazw klawiszem tabulacji. Wynik dzia-
łania może być następujący:

56 01 4b 46 7f ff 0c 10 7b : crc=7b YES

56 01 4b 46 7f ff 0c 10 7b t=21375

Najważniejsze są ostatnie znaki po  t=. To one reprezentują temperaturę w tysięcz-
nych częściach stopnia Celsjusza. Jak widać do odczytu danych nie potrzeba uprawnień
administracyjnych.

Wyłuskiwanie samej temperatury z pliku  w1_slave, aczkolwiek możliwe, nie jest
jednak szczytem wygody. W języku Python jest dostępny moduł obsługi takiego czujni-
ka, nie jest on niestety zainstalowany. Najłatwiej pozyskać go instalatorem pakietów
Pythona o nazwie pip.

$ sudo pip install w1thermsensor

Pozwoli nam to na bardzo prostą obsługę termometru z poziomu skryptów Pythona.
Program, odczytujący co jakiś czas (zdefiniowany przez zmienną tau) temperaturę z
czujnika i wyświetlający ją na standardowym wyjściu, prezentuje program 20.3.

Listing 20.3
1. import w1thermsensor
2. from time import sleep
3.
4. sensor = w1thermsensor.W1ThermSensor()
5.
6. tau = 2
7.
8. while True:
9.     print(sensor.get_temperature())

10.     sleep(tau)

Wizualny termometr
Połączmy programy dwukolorowej diody i termometru tak, aby wynik pomiaru nie

był wyświetlany tekstowo, a prezentowany kolorem diody: zielony – zimno, żółty – w
sam raz, czerwony – ciepło. Program realizujący to zadanie przedstawiony jest na listin-
gu 20.4.

Listing 20.4
1. import RPi.GPIO as GPIO
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2. import w1thermsensor
3. from time import sleep
4.
5. GPIO.setmode(GPIO.BCM)
6.
7. red_pin = 12
8. green_pin = 13
9.

10. tau = 1
11. tempMIN = 20
12. tempMAX = 80
13.
14. sensor = w1thermsensor.W1ThermSensor()
15.
16. GPIO.setup(red_pin, GPIO.OUT)
17. GPIO.setup(green_pin, GPIO.OUT)
18. red_pwm = GPIO.PWM(red_pin, 200)
19. green_pwm = GPIO.PWM(green_pin, 200)
20. red_pwm.start(0)
21. green_pwm.start(0)
22.
23. try:
24.     while True:
25.         temp = sensor.get_temperature()
26.         if temp <= tempMIN:
27.             intens = 0
28.         elif temp >= tempMAX:
29.             intens = 100
30.         else:
31.             intens = 100 / (tempMAX - tempMIN) * (temp - 

tempMIN)
32.         red_pwm.ChangeDutyCycle(intens)
33.         green_pwm.ChangeDutyCycle(100 - intens)
34.         sleep(tau)
35. except KeyboardInterrupt:
36.     print('Koniec.')
37.
38. red_pwm.stop()
39. green_pwm.stop()
40. GPIO.cleanup()

Program ten nie wymaga komentarza, bo nie zawiera w stosunku do poprzednich
programów żadnych nowych elementów. Zmienne  tempMIN i  tempMAX określają za-
kres temperatur zmiany barwy, a w linii 31 temperatura bieżąca jest przeliczana na wy-
pełnienie sygnału PWM. Należy uważać, bo niewłaściwa wartość, spoza zakresu 0–100,
podana jako parametr funkcji ChangeDutyCycle spowoduje nagłe przerwanie skryptu
z błędem. Można się przed tym zabezpieczyć, odpowiednio obsługując wyjątek, co nie
zostało uwzględnione na listingu 20.4.
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Modyfikacje
Przedstawione w tym rozdziale wia-

domości  są  wystarczające  do  budowy
bardzo  złożonych  i  funkcjonalnych
urządzeń. W projekcie zamiast czujnika
temperatury  można  zastosować  dowol-
ny, najlepiej cyfrowy, na przykład czuj-
nik  światła  z  rozdziału  14.  Nie  trzeba
także  ograniczać  się  do  wyjść  GPIO,
można  wykorzystać  także  wszystkie
inne formy interfejsów, na przykład po-
wiadamiania  głosowego  lub  wysyłania
informacji przez internet.

Prostą  (pozornie)  modyfikacją  pro-
gramu 20.4 może być wprowadzenie diody RGB i wyświetlania od niebieskiego – zim-
no do czerwonego – gorąco.
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Literatura
Powtórzenie zaprezentowanych projektów nie wymaga studiowania dodatkowej lite-

ratury. Dopiero wprowadzenie modyfikacji może wiązać się z koniecznością uzupełnie-
nia wiedzy. Najlepszym źródłem informacji w przypadku jakiegoś konkretnego proble-
mu jest internet. Książka pisana swoją wyższość ukazuje dopiero jako podręcznik czy
przewodnik. 

Informacje bibliograficzne dotyczące źródeł internetowych zamieściłem bezpośred-
nio w tekście, przy zagadnieniach, których dotyczą.

Do zapisu linków, tylko w tym spisie, wykorzystywana jest metoda skracania adre-
sów (URL shortening). W tym skrypcie wybrano serwis TinyURL. Aby przejść do wy-
branej strony należy wpisać kod z kwadratowych nawiasów do adresu  https://tinyurl.-
com/????????.  Dostęp  do  wszystkich  internetowych  zasobów  został  przetestowany
27.02.2020.

Bibliografia zawiera tylko materiały pomocnicze do projektów, których dotyczą, a
pominięto literaturę o charakterze ogólnoinformatycznym. Dobór materiałów do nauki
kodowania, czy obsługi programów narzędziowych, pozostaje po stronie nauczyciela.

Do rozdziałów od 1 do 11

Literatury dotyczącej micro:bita jest niewiele, szczególnie w stosunku do najbardziej
popularnych systemów wbudowanych. Nie można liczyć niestety na wiele informacji w
języku polskim. Najbardziej godne polecenia, gromadzące także dużo społeczności są
strony oficjalnego wsparcia:

• BBC Micro Bit Main Page [y36runae],
• Micro Bit Let’s Code [y57san4c],
• Microsoft MakeCode Editor for micro:bit [ybarrla5],
• micro:bit support [rmfkwbf].

Do rozdziałów od 4 do 10

W rozdziałach tych znajdują się dodatki pasujące do złącza stykowego micro:bita.
Informacji na ich temat należy w pierwszej kolejności szukać na stronach producentów:

• Wiki 1.8inch LCD for micro:bit [v9y6hlp],
• SparkFun micro:climate Kit Experiment Guide [sljsw2c],
• AlphaBot2 for micro:bit Assembly [rgfr6yz],
• Alphabot2 for micro:bit User Manual [va74svv],
• Gamepad module for micro:bit, Joystick and Buttons [wtqb49v].

Do rozdziału 11

Programowanie micro:bita w języku Python daje szansę na oficjalne wsparcie dla ję-
zyka polskiego. Samouczek:

• BBC micro:bit MicroPython [sjexost]
dostępny na stronach projektu jest w dużej części przetłumaczony na język polski i cią-
gle rozwijany. Także w „Linux Magazine” ukazał się obszerny artykuł poświęcony mi-
cro:bitowi i microPythonowi:
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• BBC micro:bit, „Linux Magazine” 2017, nr 11 (165).
W największym polskim wydawnictwie poświęconym tematyce informatycznej – He-
lion – jest dostępna książka o microPythonie, niestety w języku angielskim i nieco wy-
górowanej cenie:1

• Tollervey Nicholas H., Programming with MicroPython. Embedded Programming
with Microcontrollers and Python [e-book], O'Reilly Media, 2017.

Nad wsparciem programowania micro:bita w językach C i C++ pracuje Uniwersytet w
Lancaster i na odpowiednich stronach można uzyskać pełną informację na ten temat:

• micro:bit runtime environment for C/C++ [yc7lrwyn].

Do rozdziałów od 12 do 16 i od 18 do 20

Dla Arduino i Raspberry jest po prostu ogrom literatury i różnych zasobów interneto-
wych – także w polskim języku. Jest na rynku bardzo ciekawa książka wspólna dla obu
platform, prezentująca rozwiązania problemów równocześnie dla obu modułów:

• Monk Simon, Zrób to sam. Generowanie ruchu, światła i dźwięku za pomocą Ar-
duino i Raspberry Pi [e-book], tłum. Konrad Matuk, Helion, 2018.

Do rozdziału 12

Arduino swoją popularnością gwarantuje mnóstwo dostępnych online jak i książko-
wych materiałów. Oczywiście zacząć należy od głównej strony projektu:

• Arduino Main Page [orzgsuz].
Z książek natomiast na uwagę zasługują:

• Evans  Martin,  Noble  Joshua,  Hochenbaum Jordan,  Ardunio  w  akcji [e-book],
tłum. Andrzej Watrak, Helion, 2014.

• Monk Simon,  Arduino  dla  początkujących.  Podstawy  i  szkice.  Wydanie  II [e-
book], tłum. Konrad Matuk, Helion, 2018.

Do rozdziałów od 14 do 16

Materiały dotyczące dodatków do Arduino zastosowanych w prezentowanych pro-
jektach:

• Light Sensor TSL2581 [wtccazt],
• Gravity: 1602 LCD Keypad Shield For Arduino [vyaz567],
• DataLogger Shield V1.0 RTC DS1307 z czytnikiem kart SD dla Arduino – Idu-

ino ST1046 [r39frk9],
• Using the SD library to retrieve information over a serial port [stasmaf].

Do rozdziału 17

Ze znalezieniem informacji na temat programu gnuplot także nie powinno być pro-
blemu. Oficjalne wsparcie znajdziemy na stronach:

• gnuplot home page [7nft],
• Official gnuplot documentation [22rsuv].

Jest to dosyć „sucha” dokumentacja. Szczęśliwie internet jest pełen samouczków i po-
radników na ten temat, także w języku polskim.
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Do rozdziałów 18, 19 i 20

Także Raspberry Pi nie należy do urządzeń, dla których trudno o dokumentację. 
• RasperryPi. org [p6ogh6j].

Z książkowych przewodników polecam:
• Richardson Matt, Wallace Shawn, Wprowadzenie do Raspberry Pi [e-book], tłum.

Maria Chaniewska, wyd. 2, Helion, 2016.
• Upton Eben, Halfacree Gareth,  Raspberry Pi.  Przewodnik użytkownika. Wydanie

III [e-book], tłum. Konrad Matuk, Helion, 2015.
ale gama dobrych podręczników jest naprawdę szeroka.

Literatura uzupełniająca

W niektórych projektach nie wszystko da się podłączyć za pomocą pasujących do
siebie wtyków i złącz. Należy wówczas wykonać takie podłączenia samodzielnie. Wy-
maga to nieco umiejętności majsterkowania i elektroniki. Bardzo ciekawą książką dla
początkujących majsterkowiczów jest:

• Roberts Dustyn,  Wpraw to w ruch. Proste mechanizmy dla wynalazców, maj-
sterkowiczów i artystów [e-book], tłum. Krzysztof Sawka, Helion, 2015.

Znajdziemy w niej oprócz podstaw elektroniki także dużo elementarnej mechaniki i ma-
teriałoznawstwa.

Majsterkowanie z użyciem systemów wbudowanych, tam gdzie nie wszystko pasuje
do siebie za pomocą dedykowanych styków, wymaga elementarnej wiedzy z elektroni-
ki. Niezmiennie najważniejszą książką na półce elektronika jest:

• Horowitz Paul, Hill Winfield,  Sztuka elektroniki, tłum. Bogusław Kalinowski,
Grażyna Kalinowska, t. 1–2, wyd. 12 zmienione, WKŁ, Warszawa 2018.

Jednakże jest to pozycja dla wymagającego czytelnika. Podobnym standardem, ale skie-
rowanym do początkujących jest:

• Platt  Charles,  Elektronika. Od praktyki  do teorii.  Wydanie  II [e-book],  tłum.
Konrad Matuk, Helion, 2016.

Na uwagę zasługuje ponadto, w moim przekonaniu bardzo dobra, książka polskiego au-
tora:

• Górecki Piotr, Wyprawy w świat elektroniki, t. 1, WKŁ, Warszawa 2006.
• Górecki Piotr, Wyprawy w świat elektroniki. Wyższy stopień wtajemniczenia, t. 2,

WKŁ, Warszawa 2011.

184


	Wprowadzenie
	1. Podstawy programowania z BBC Micro Bit
	Cel:
	Wymagania:
	Wstęp
	Ogólna charakterystyka micro:bita
	Metody programowania modułu micro:bit
	Pierwszy projekt
	Zarządzanie projektami
	MakeCode
	Pierwszy program
	Zapis programu
	Podłączenie modułu micro:bit do komputera
	Ładowanie programu
	Modyfikacje

	2. Podstawowe wejścia i wyjścia micro:bit
	Cel
	Wymagania:
	Podstawowe składniki programów
	Powitanie
	Własna ikona
	Przyciski
	Przerwania
	Inne czujniki
	Kompletny program
	Modyfikacje

	3. Elektroniczne kostki do gry
	Cel
	Wymagania:
	Wprowadzenie
	Elementarna kostka
	Zmienne
	Zmienne typu boolean
	Elementarna kostka inaczej
	Funkcje
	Funkcje z parametrami
	Komunikacja radiowa
	Komunikator „Tak/Nie”
	Dwie kostki
	Modyfikacje

	4. Wizytówka
	Cel
	Wymagania:
	Zewnętrzne moduły
	Ładowanie rozszerzeń
	Inicjalizacja wyświetlacza
	Ogólny schemat pracy z wyświetlaczem
	Dane do wizytówki
	Tryby pracy
	Wyświetlanie napisów
	Wygaszacz
	Cały program
	Modyfikacje

	5. Stacja pogodowa
	Cel
	Wymagania:
	Moduł weather:bit
	Przygotowanie modułu
	Wykorzystanie czujników weather:bita
	Zdalne przesyłanie danych
	Dodatkowy wyświetlacz
	Modyfikacje

	6. Przycisk teleturniejowy
	Cel
	Wymagania:
	Złącze stykowe
	Cyfrowe wyjścia
	Cyfrowe wejścia
	Aluminiowy przycisk
	Kto pierwszy?
	Szybkie wyświetlanie
	Punktacja
	Modyfikacje

	7. Wskaźnik analogowy
	Cel
	Wymagania:
	Analogowy świat
	Analogowe wejścia
	Ekspander wyprowadzeń od DFRobot
	Analogowe wyjście
	Serwo
	Barometr
	Modyfikacje

	8. Robot omijający przeszkody
	Cel
	Wymagania:
	Roboty modelarskie
	Platforma AlphaBot2
	Baza AlphaBot2
	Nadstawka AlphaBot2 for micro:bit
	Programowanie robota
	Robot w ruchu
	Omijanie przeszkód
	Modyfikacje

	9. Zdalne sterowanie robota
	Cel
	Wymagania:
	Wprowadzenie
	Gamepad
	Nadajnik
	Kalibracja
	Odbiornik
	Czujnik ultradźwiękowy
	Modyfikacje

	10. Programowanie micro:bit w języku JavaScript
	Cel
	Wymagania:
	Wprowadzenie
	JavaScript w edytorze MakeCode
	Migające serce
	Wysokościomierz barometryczny
	Modyfikacje

	11. Inne metody programowania modułu micro:bit
	Cel
	Wymagania:
	Wprowadzenie
	MicroPython
	Edytor Mu
	Migające serce
	Język C i nie tylko
	Modyfikacje

	12. Nauka programowania z Arduino
	Cel
	Wymagania:
	Arduino
	Wejścia i wyjścia
	Arduino-IDE
	Struktura programu
	Blink
	Dioda LED na innym pinie
	Modyfikacje

	13. Linijka świetlna z Arduino
	Cel
	Wymagania:
	Cyfrowe wejścia
	Zewnętrzne przyciski
	Linijka diodowa
	Zatrzymywanie i uruchamianie linijki
	Przerwania a odbijanie styków
	Modyfikacje

	14. Zmierzchowy wyłącznik światła
	Cel
	Wymagania:
	Zewnętrzne czujniki
	Czujnik światła
	Monitor portu szeregowego
	Kalibracja czujnika
	Wyłącznik zmierzchowy
	Histereza
	Modyfikacje

	15. Miernik rezystancji wewnętrznej źródła
	Cel
	Wymagania:
	Wprowadzenie
	Rezystancja wewnętrzna źródła napięcia
	Wyznaczanie rezystancji wewnętrznej
	LCD Keypad Shield
	LiquidCrystal
	Miernik – połączenia
	Miernik – program
	Modyfikacje

	16. Rejestrator danych
	Cel
	Wymagania:
	Wprowadzenie
	EEPROM
	Karta SD
	Rejestrator temperatury
	Modyfikacje

	17. Wykresy z gnuplotem
	Cel
	Wymagania:
	Wprowadzenie
	Instalacja
	Podstawy gnuplota
	Skrypty gnuplota
	Wyjście graficzne
	Dane z pliku
	Dopasowanie zależności teoretycznej
	Gnuplot w C++
	Modyfikacje

	18. Podstawy Raspberry Pi
	Cel
	Wymagania:
	Wprowadzenie
	Wybór i instalacja systemu operacyjnego
	Korzystanie z linii poleceń
	Praca zdalna
	Edytor tekstu
	Zarządzanie oprogramowaniem
	Wyłączenie
	Modyfikacje

	19. Systemowa obsługa wejść i wyjść Raspberry Pi
	Cel
	Wymagania:
	Cyfrowe wejścia i wyjścia RPi
	Dostęp do GPIO
	Skrypty bash
	Polecenie gpio
	Modyfikacje

	20. Programowanie Raspberry Pi w języku Python
	Cel
	Wymagania:
	Wprowadzenie
	Python na RPi
	Dioda dwukolorowa
	Cyfrowy czujnik temperatury
	Wizualny termometr
	Modyfikacje

	Literatura
	Do rozdziałów od 1 do 11
	Do rozdziałów od 4 do 10
	Do rozdziału 11
	Do rozdziałów od 12 do 16 i od 18 do 20
	Do rozdziału 12
	Do rozdziałów od 14 do 16
	Do rozdziału 17
	Do rozdziałów 18, 19 i 20
	Literatura uzupełniająca


