
Informació tècnica sobre la placa Micro:shield

La micro:shield és una placa d’extensió que permet ampliar les possibilitats de la
micro:bit fent més accessibles els pins d’aquesta amb diferents tipus de
connectors.

A més, aquesta placa d’extensió, incorpora diferents components que la fan ideal
per a l’aula. Si mirem la placa, des de dalt, podem observar tots els components
que s’especifiquen a continuació:

Bateria
La micro:shield disposa d’una bateria recarregable de 2200 mAh 3.7V que es pot
carregar mitjançant un cable USB.

1. Bateria recarregable
2. Interruptor general ON/OFF
3. Connector USB per carregar la bateria
4. Connector jack per d’alimentació

externa (6,5-9 V)
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● Pols de la bateria recarregable
La posició de la bateria recarregable a la micro:shield està indicada a la
base d’aquesta. A la imatge podem veure la seva posició i identificar el pol
positiu i negatiu de la bateria.

● Càrrega de la bateria
La bateria es carrega mitjançant un cable microUSB-USB. Aquest pot estar
connectat a qualsevol ordinador a través d’un port USB o a un endoll amb
un adaptador USB de 5V de sortida. La micro:shield disposa de dos LEDs per
indicar l’estat de la bateria mentre està carregant.

Llums bateria carregada Llums bateria descarregada
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● Alimentació externa
La micro:shield disposa d’un connector jack per poder connectar una
alimentació externa a la placa amb un voltatge d’entre 6,5 i 9V.

Aquesta alimentació externa permet proporcionar més voltatge als pins
VGS blaus i als ports de connexió de motors DC per tal del poder disposar de
més parell i velocitat en aquests actuadors.

1. Pins Blaus
2. Ports de connexió de motors

● Interruptor general ON/OFF
La micro:shield disposa d’un interruptor general per encendre o apagar la
placa i tot el que estigui connectat a ella. Així i tot, també disposa d’un
indicador lumínic, LED vermell, que mostra si està encesa o no.

Placa encesa (ON) Placa apagada (OFF)
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El cable USB connectat a la micro:bit des de l'ordinador alimenta la placa
amb 3V. Si la micro:bit està alhora connectada a la micro:shield, aquesta
també rebrà alimentació, és a dir, se li encendrà el LED vermell tot i tenir
l’interruptor en posició OFF. Val a dir que la tensió disponible a la micro:shield
sería menor (3V) que si s’alimentés de la seva pròpia bateria (3.7V). Així
doncs, si deixem el cable USB connectat a la micro:bit una vegada li hem
transferit el programa, pot semblar que tenim la micro:shield encesa,
disposant de menys alimentació per sensors i actuadors externs, aspecte
que pot fer que no funcionin com desitgem.

Es recomana desconnectar el cable USB de la micro:bit una vegada s’hagi
transferit amb èxit el programa.

● Connector USB
El connector USB de la micro:shield serveix exclusivament per carregar la
seva bateria. En cap cas podem utilitzar aquest port per transferir un
programa a la micro:bit. El programa de la micro:bit l’hem de carregar
sempre a través del seu propi port USB.

Posició de la micro:bit
La placa micro:bit s’introdueix a la ranura de la part frontal de la micro:shield de
manera que els seus botons i els seus LEDs estiguin sobre la fletxa dibuixada a la
micro:shield.
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Interruptors
La micro:shield disposa de 3 interruptors que tenen diferent utilitat. A continuació
s’explica la utilitat dels dos que no s’han comentat. L’interruptor ON/OFF està
explicat a l’apartat de la bateria en més detall.

1. Interruptor 3V-5V
2. Interruptor ON/OFF
3. Interruptor PIN0-Buzzer

● Interruptor 3V-5V
Aquest interruptor ens permet seleccionar el voltatge que arriba als pins
blaus. Això ens serveix per poder connectar sensors i/o actuadors de 5V en
aquests pins, cosa que no ho podem fer en els altres pins, ja que són de 3V.

● Interruptor P0-Buzzer
La micro:shield disposa d’un brunzidor connectat internament al pin P0.
Aquest interruptor ens serveix per poder modificar manualment l’ús del pin
P0 de manera que si el posem en posició “buzzer”, el seu funcionament serà
de brunzidor. En canvi, si el posem en posició P0, el brunzidor no estarà
connectat i podrem utilitzar el pin P0 com qualsevol altre pin d’entrada i
sortida de 3V de la micro:bit.

Brunzidor
La micro:bit disposa d’un brunzidor i un connector jack connectats al pin P0. Si no
hi ha res connectat al port jack quan programem música sonarà el brunzidor
intern de la placa. En connectar uns auriculars o un altaveu al port jack, el
brunzidor deixarà de funcionar i sentirem la música pel perifèric connectat.
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LEDs Neopixel
La micro:shield té 4 LEDs Neopixel situats davant de la ranura on s'insereix la
micro:bit. Aquests LEDs, que estan connectats internament a la placa a través del
pin P16, es programaran igual que una tira de LEDs Neopixel.

Connexions
La placa micro:bit disposa de 20 pins de connexió dels quals només 3 són
fàcilment accessibles. La micro:shield, en canvi, ofereix connectors de diferents
tipus per poder accedir fàcilment a tots els pins de la micro:bit amb diferents
voltatges i amb diferents components externs.

1. Connectors alligator
2. Pins VGS 3V
3. Pins VGS Servomotors
4. Pins VGS 3V-5V
5. Ports motors DC
6. Connectors motors pas a pas
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● Connectors alligator
A la part posterior de la microshield trobem els mateixos pins alligator de la
micro:bit per poder seguir utilitzant-los si es vol.Igual que a la micro:bit
disposem de 3 pins (P0, P1 i P2), GND i 3V per poder connectar sensors i/o
actuadors mitjançant cables amb pinces alligator.

Cal tenir en compte que si connectem quelcom en aquests pins causaria
interferències si també connectem un component en el mateix pin a través
dels connectors SVG, tant els P0, P1 i P2 com S0, S1 i S2. A més, cal recordar
que si volem fer servir el pin P0, hem de comprovar que l’interruptor
P0-buzzer estigui a la posició P0.

● Pins SVG 3V
En aquests pins tenim connectors SVG (Signal, Voltage, Ground) per
connectar fàcilment sensors i/o actuadors de 3V tenint en compte el codi
de colors dels connectors i els cables dels components. Disposem de 8 pins
de connexió d’aquest tipus (P0, P1, P2, P3, P4, P6, P7 i P8).

Hem de tenir present que si connectem quelcom en el pin P0 s'ha de posar
l’interruptor P0-buzzer a la posició P0. A més, també cal recordar que els
pins del 0 al 2 s’hi poden accedir per 3 ports diferents, per connector
alligator, per connector SVG de servomotor (S0, S1 i S2) i per connector SVG
de 3V (P0, P1 i P2). Si no volem interferències, no pot haver més d’un
component connectat al mateix pin, encara que sigui a través d’un altre
port. D’igual manera passa amb els pins P3, P4, P6, P7 i P8 i els seus
equivalents per servomotors, S3, S4, S6, S7 i S8.

● Pins SVG servomotors
Disposem de fins a 8 pins SVG per a la connexió de servomotors, els quals
s’alimenten amb la bateria recarregable, no amb l’alimentació que podria
arribar del cable USB de la micro:bit.

Cal tenir present que si connectem un servo en el pin S0 s'ha de posar
l’interruptor P0-buzzer a la posició P0 i no podem utilitzar el pin P0 ni el
connector alligator P0. Si connectem en els pins S1 o S2 no podem connectar
res als pins P1 i P2 ni en els connectors alligator P1 i P2. Pel que fa als pins S3,
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S4, S6 i S7 hem de tenir en compte que si hi connectem un servo, no podem
utilitzar els pins P3, P4, P6 i P7.

● Pins VGS 3-5V
Els pins de connexió VGS 3-5V és on podem connectar sensors o actuadors
de 3 o 5 Volts. Segons la posició de l’interruptor de 3V/5V podem seleccionar
el voltatge que apliquem en tots aquests pins de color blau. Disposem de 6
pins d’aquest tipus: P12, P13, P14, P15, P19 i P20.

● Ports motors DC
Podem connectar fins a 4 motors DC en els ports blaus situats als laterals de
la part posterior de la micro:shield. Aquests tenen etiquetades dues M on
s’indica el número de motor i la polaritat, per exemple M1+, M1-, M2+ i M2-.
Els signes “+” i “-” fan referència a la polaritat de connexió dels cables dels
motors (+seria cable vermell, - seria cable negre). Així i tot, en cas es
connecti un motor DC del revés, no causaria cap mal ni al motor ni a la
placa, simplement s’invertiria el sentit de gir.

Hem de tenir en compte que els pins de la micro:bit que s’utilitzen per
controlar els motors DC, són del pin P0 al P7. D’aquesta manera, si
connectem els motors DC 1 i 2, estem ocupant els pins P i S 0, 1, 2 i 3 i el
connector stepper 1. Si connectem els motors DC 3 i 4 estem ocupant els
pins P i S 4, 5, 6 i 7 i el connector stepper 2.

● Connectors motors pas a pas (stepper)
Disposem de 2 connectors de motors pas a pas, anomenats stepper.
Aquests connectors tenen 5 pins i és important entendre la funció de cada
un, ja que si el motor pas a pas es connecta del revés no funcionaria. A
l’hora de realitzar la connexió, hem de fixar-nos que el cable vermell del
motor correspongui amb el pin assenyalat amb un “V”, de voltatge.

Cal tenir present que si connectem un motor pas a pas, els 2 connectors
més pròxims de motors DC, no poden tenir-hi res connectat, utilitzen els
mateixos pins de la micro:bit i per tant hi hauria interferències.


