
Meten met de micro:bit    deel 1 ECNO 

De micro:bit is ontworpen voor kinderen om spelenderwijs te leren programmeren.  
In deze lesbrief kijken we naar de mogelijkheden voor wetenschappelijk onderwijs 
zoals natuurkunde, biologie en scheikunde. We beperken ons in eerste instantie tot 
het doen van metingen en het datalogging in de “Block editor”. http://microbit.org/nl/  

Sensoren op de micro:bit 

1. x - ,y- ,en z-as sensor (acceleratiesensor). 
2. Temperatuursensor 
3. Kompas 
4. Lichtsensor 
5. Magnetisme  
6. Tastsensoren 
 
Op de “pinnen” kunnen vele soorten sensoren worden aangesloten. 

Manieren om meetgegevens zichtbaar maken 

1. 5x5 led display (op micro:bit zelf) 
2. Seriële monitor op de PC (baudrate 115200) 
3. Putty – app (via bluetooth verbinding mobiel) 

(bij 2 en 3 kunnen meetgegevens naar spreadsheet voor verdere bewerking) 

Te gebruiken blokken voor invoer en uitvoer op 5x5 led display 

Enige ervaring is gewenst, maar de 
JavaScript Blocks Editor is zeer eenvoudig.  

De belangrijkste blokken staan onder 
“Basis” en “Invoer”. Het bereik van de 
meeste  analoge blokken ligt tussen de 0 
en 1023 
 
Eenvoudig programma: 

 
Blokken voor externe sensoren zijn te 
vinden onder “Pinnen”: 

Via seriële monitor naar spreadsheet  

Voorbeeld 1:  
Meest eenvoudige manier.  
Gebruik een seriële monitor van bijv. Arduino. 
Vergeet niet de juiste COM-poort en 
bauterate (115200)  te kiezen!  

Als “schrijf regel” weg wordt gelaten komen alle nummers 
achter elkaar. 
Met kopieren en plakken gegevens naar een spreadsheet. 
Zolang de seriële monitor verbonden is met de micro:bit 
kan er geen nieuw programma geladen worden! 

http://microbit.org/nl/


Voorbeeld 2: 
In de seriële monitor wordt het 
nummer van de meting en twee 
meetgegevens op één regel 
weergegeven. Het scheidingsteken is 
een “;”.  
 
De handigste manier is om de 
gegevens te kopieren naar “kladblok” 
en op te slaan als .CSV bestand.  
Als je deze dan in Excel open staan de 
gegevens mooi in kolommen.  

Meetgegevens naar via Bluetooth naar Bitty datalogger App 

Een leuke manier om gegevens te verzamelen is de 
“Bitty datalogger” (helaas niet meer gratis). Er is een 
kant en klare code. Wil je zelf aanpassingen doen voor 
bijv. externe sensoren kan dat. Verdere uitleg op :  

http://www.bittysoftware.com/tutorials/bitty_data_logger_makecode.html  

Meetgegevens opslaan voor latere uitlezing 

Willen we buiten 
experimenten 
doen (bijvoorbeeld 
langere metingen 
in vogelhuisje) dan 
moeten we de 
meetgegevens 
opslaan en later 
uitlezen. Dat kan 
in “Blocks” met de 
“matrixfunctie”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Let wel, geen 
spanning (batterij 
of USB) dan 
gegevens gewist. 
 

Timing en tijd meting tussen “events” 

Het tonen van een getal op de “ledmatrix” kost tijd. Het programma in de lus 
wordt pas verder uitgevoerd als dat klaar is. Daarom is in voorbeeld 3 een led 
gebruikt. Ook andere processen kosten tijd. Voor nauwkeurige tijdmeting gebruik je “looptijd”. 

Door Laurens Korste www.boktorrobotica.nl 
 

Voorbeeld 3: 

• Maak een blanco matrix door de waarde uit de matrix 

weg te nemen. 

• De meting begint als knop A wordt ingedrukt. Natuurkijk 

kan je hier ieder andere trigger (door sensor) gebruiken. 

• Bij nogmaals op A te drukken start een nieuwe meting 

en wordt de oude gewist. 

• Sluit de USB kabel aan, start de seriële monitor en druk 

knop B. 

http://www.bittysoftware.com/tutorials/bitty_data_logger_makecode.html

