
Stosowana terminologia - segment, moduł, element.

Segmenty posiadają wyprowadzenia magnetyczne i mogą zawierać moduły (np.moduł Arduino, 
moduł LCD) lub elementy (np. rezystory, diody LED, układy scalone itd.). Moduł Arduino = płytka 
Arduino (często “płytka”).

Segmenty, moduły i elementy posiadają wyprowadzenia (końcówki) nazywane PINami np. PIN6 = 
końcówka nr 6.

Składniki zestawu:

1. Segment główny z modułem ARDUINO - umożliwia realizację połączeń procesora z innymi 
segmentami zestawu. Segment zasilany jest z komputera kablem USB albo z zasilacza bateryjnego 9V. 
Wyjścia segmentu oznaczone jako 9, 10, 11, 6 (końcówki górne) mają dużą obciążalność prądową 
(fachowo mówiąc - są buforowane), a końcówki dolne 5, A0, A5, 3 są zabezpieczone opornikami 
ograniczającymi prąd. W rezultacie przy typowym napięciu pracy 5V moduł Arduino  jest 
zabezpieczony przed błędnymi połączeniami.

2. Segment LCD - zawiera wyświetlacz LCD o zawartości 2 linii po 16 znaków. 

Po zdemontowaniu modułu wyświetlacza segment może być wykorzystywany jako uniwersalny - w 
jego złączach można umieścić różne inne moduły albo elementy indywidualnie znalezione i kupione w 
szeroko rozumianej ofercie rynkowej Arduino lub wykonane samodzielnie.

3. Segment UM - zawiera moduł ultradźwiękowy. Nadajnik i odbiornik ultradźwięków w które 
jest wyposażony moduł umożliwiają przeprowadzenie pomiarów odległości na zasadzie podobnej jak 
to robią nietoperze (pomiaru echa). 

4. Segment UNI5A 

5. Segment UNI3A  (x 2 sztuki) 

6. Segment UNI 

Segmenty UNI posiadają złącza ułatwiające podłączenie pasujących do nich modułów lub 
elementów takich jak: silniki krokowe, diody RGB, serwomechanizmy, czujniki  temperatury, 
hallotrony, odbiorniki podczerwieni, fotorezystory, termistory itp. 

Segment UNI (dwukońcówkowy) pozwala dodatkowo utworzyć mostek na skrzyżowaniu 
połączeń.

7. Segment fotoopornika RP

Fotorezystor  (RP) -  zmienia swoją oporność w zależności od  oświetlenia - im bardziej jest oświetlony, 
tym jego  oporność jest mniejsza (i na odwrót).

8. Segment głośniczka SP

Głośnik (SP) - przekazuje drgania swojej membrany do otaczającego powietrza, w wyniku czego 
słyszymy dźwięk. Membrana porusza się w rytm prądu przepływającego przez głośnik.



9. Segment mikro włącznika SW

Włącznik (SW) - zamyka obwód (przewodzi prąd) w czasie kiedy jest naciśnięty. Po zwolnieniu 
przycisku powraca do stabilnego stanu rozwarcia (stanowi przerwę w obwodzie).

10. Segment potencjometru P

Potencjometr (P) - element o stałej oporności między końcówkami (1 i 3). Są to końce ścieżki 
oporowej naniesionej przez producenta. Ślizgacz (2) może być przez użytkownika ustawiony w 
dowolnym miejscu tej ścieżki dzieląc ją na dwa oporniki, których suma wartości jest stała i równa 
wartości potencjometru (oporności całej ścieżki) - tj. R13 (oporność miedzy końcówkami 1 i 3) = R12 + 
R23.  Potencjometr wykorzystuje się jako dzielnik napięcia albo, łącząc tak jak pokazano na mniejszym 
rysunku, jako regulowaną oporność.

11. Segment LED (x4 sztuki) - dioda świecąca zabezpieczona opornikiem.

Dioda świecąca LED (LED) - występuje w różnych kolorach. Świeci, gdy płynie przez nią prąd w 
kierunku przewodzenia.Ten prąd (niemal niezależnie od swojej wartości) powoduje powstanie na 
diodzie stałego spadku napięcia charakterystycznego dla konkretnego typu diody. Prąd płynący przez 
diodę zawsze należy ograniczyć do wartości dla niej dopuszczalnej.  Takim ogranicznikiem  w 
modułach El-Go jest na stałe zamontowany opornik.

12. Segment opornika R

Rezystor - opornik  (R) - element o stałej oporności - takiej na jaką został wyprodukowany. Popularne 
oporniki mają wartości od 0,1 Ω do 10 MΩ.

13. Pojemnik bateryjny 6 x AA (9V) z kabelkiem połączeniowym zakończonym wtykiem DC.

14. Łącznik magnetyczny długi ( 8 sztuk)

15. Łącznik magnetyczny krótki ( 10 sztuk)

16. Łącznik elastyczny ( 2 sztuki)

17. Kulka węzłowa (24 sztuki)

18. Kabel USB-MicroUSB (miniUSB) 

19. Moduł czujnika ruchu

20. Moduł serwomechanizmu

21. Moduł LED RGB

22. Moduł czujnika temperatury i wilgotności powietrza

23. Silnik krokowy

24. Półprzewodnikowy czujnik temperatury

25. Czujnik pola magnetycznego (sensor Halla)

26. Drobne elementy elektroniczne do zastosowania w segmentach uniwersalnych.

27. Instrukcja


